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Forretningsorden 

for BIF Gymnastik 

§ 1 Navn 

BIF Gymnastik er en afdeling under Benløse Idrætsforening (BIF), hjemmehørende i Ring-

sted Kommune. Afdelingsbestyrelsen i BIF Gymnastik har vedtaget følgende forretningsor-

den. Forretningsordenen er et supplement til foreningens vedtægter. Vedtægterne kan kun 

ændres af BIF’s generalforsamling, mens afdelingens forretningsorden kan ændres af afde-

lingsbestyrelsen. 

 

§ 2 Formål 

Formålet med afdelingen er at skabe stærke rammer og et socialt fællesskab, således at lige-

sindede får mulighed for at; 

dyrke gymnastik på et bredt niveau 

udøve stavgang 

spille Krolf 

Der skal skabes mulighed for at medlemmerne kan udvikle lyst og evne til at påtage sig op-

gaver og medansvar i afdelingen.  

BIF Gymnastik er tilsluttet Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks 

Gymnastik Forbund (GymDanmark) samt Dansk Arbejder Idrætsforbund – Krolf.  

 

§ 3 Medlemsskab  

Alle personer, der er registeret på et hold og har betalt kontingent, er instruktør eller en del 

af BIF Gymnastiks afdelingsbestyrelse er automatisk optaget som medlemmer 

 

§ 4 Afdelingsbestyrelse 

Afdelingsbestyrelsen for BIF Gymnastik består af 4 medlemmer; 

 Formand på valg lige år 

 Næstformand på valg ulige år 

 Kasserer på valg ulige år 

 Sekretær på valg lige år 
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som vælges på afdelingens årsmøde. Bestyrelsen kan evt. konstituere sig med yderligere 

medlemmer efter behov. 

Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående op-

gaver med reference til denne.    

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse. Formanden repræsenterer BIF Gymnastik i BIFs 

hovedbestyrelse. Næstformand kan deltage i hovedbestyrelsesmøder ved formandens fra-

vær.   

 

§ 5 Økonomi 

BIF Gymnastik har en selvstændig økonomi og aflægger eget regnskab, som revideres årligt. 

Regnskabet offentliggøres i forbindelse med såvel BIF’s generalforsamling som BIF Gymna-

stiks årsmøde. 

Bestyrelsen fastsætter afdelingens kontingenter i forbindelse med budgetlægningen.  

Ved større køb af f.eks. redskaber skal udgiften anerkendes af 2/3-del af afdelings-

bestyrelsen, hvor formandens stemme tæller dobbelt.    

 

§ 6  Årsmøde 

Forud for BIFs generalforsamling afholder BIF Gymnastik årsmøde. Dagsorden for mødet 

indeholder som minimum: 

 Bestyrelsens beretning 

 Præsentation af regnskab og budget 

 Behandling af indkomne forslag 

 Valg af afdelingsbestyrelse 

 Eventuelt 

På årsmødet er alle medlemmer af BIF Gymnastik over 15 år stemmeberettigede. For alle 

medlemmer under 15 år gælder det, at forældrene på årsmødet har stemmeret med én 

stemme pr. medlem under 15 år.  

Indkaldelse til årsmødet skal ske på afdelingens hjemmeside og med mail gennem gælden-

de medlemsdatabase med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden og indkomne forslag skal være 

fremlagt til offentligt gennemsyn på hjemmesiden senest 8 dage før årsmødet.  

 

§ 7 Børneattest 

BIF Gymnastik prioriterer børns sikkerhed mod pædofili højt, og arbejder derfor aktivt med  
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at forebygge og afsløre forsøg på pædofili. Derfor vil der for alle aktive instruktører og  

bestyrelsesmedlemmer over 15 år, blive indhentet børneattest ved sæsonens opstart. 

 

§ 8 Hæftelse for aktivering af institutionernes brandalarmer 

Såfremt medlemmer egenhændigt får aktiveret de ophængte brandalarmer i de offentlige 

lokaler, og BIF modtager et bødeforlæg, forbeholder BIF Gymnastik sig retten til at videre-

sende dette til den eller de personer der har forårsaget alarmen.  

 

§ 9 Rygepolitik (gælder også e-cigaretter) 

BIF Gymnastik ønsker at være en sund og røgfri afdeling. Instruktører og andre voksne ry-

ger ikke, når de er sammen med børn og unge.  

Med udgangspunkt i gældende lovgivning, skal de lokale regler følges.    

 

§ 10 Alkoholpolitik 

BIF Gymnastik ønsker at være en sund afdeling og opfordrer til at der kun nydes alkohol 

ved sæsonafslutning. Der udskænkes ikke øl/alkohol til personer under 18 år. 

 

§ 11 Euforiserende stoffer 

Indtagelse af euforiserende stoffer i BIF Gymnastiks regi medfører omgående ekskludering 

af afdelingen. Såfremt misbruget omfatter børn og unge, tages kontakt til SSP i Ringsted 

Kommune. Opdages salg/køb af stoffer mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt 

til politiet.  

 

§ 12 Forpagtning af Benløsehallens Cafeteria 

BIF Gymnastik er – sammen med de øvrige afdelinger under BIF, forpagter af Benløsehal-

lens Cafeteria, og har derfor retten til salg af mad og drikkevarer i forbindelse med klubbens 

arrangementer. BIF Gymnastik skal overholde reglerne udstukket i foreningens alkoholbe-

villing.  

    

§ 13 Ændring af forretningsordenen 

Denne forretningsorden kan ændres af afdelingsbestyrelsen, når forslag herom vedtages af 

denne.  

Denne forretningsorden træder i kraft 29. februar 2016. 


