
Kære GF’er 
 
Kom til Årsmøde! 
 
 
25.11.2020 
 
Dagsorden til ekstraordinært Årsmøde i Sunds Hallen den 9. december 
2020 kl. 19.30 
 
Den enkle dagsorden – til det kortest mulige møde -  vil være: 
 

1. Velkomst og introduktion 
2. Valg af ordstyrer (Ole Mogensen er foreslået) 
3. Valg af referent (Inge Precht er foreslået) 
4. Præsentation af væsentlige nye punkter i forslag til ny vedtægt for Sunds GF 
5. Runde med afklarende spørgsmål og evt. kort debat 
6. Afstemning for/imod forslaget 
7. Stemmeoptælling og resultat. Resultatet føres til protokol. 
8. Evt. (hvis nogen har emner her bedes de meddele det forud) 
 

Den gældende vedtægt anfører, at vi skal mødes når det gælder noget så vigtigt som at ændre 
vedtægten selv. Derfor slipper vi ikke udenom dette ”stormøde”. Til gengæld passer vi på! 
Vi ønsker at mødes sikkert med minimal smittespredning, derfor: 

 
· MELD DIG TIL hvis du ønsker at komme til årsmødet – svar til din afdeling/klub. 
· Vær iført mundbind, når du ikke sidder på din plads – sprit efter lyst og behov 
· Kom lidt før og find ud af, hvor vi skal være (afhænger af antal tilmeldte) se efter opslag 
· Der vil være øl/vand, undgå kø her 
· Tag selv evt. kaffe og brød med, der bliver desværre ingen servering 
· Hold Jer venligst til dagsordenen 
· Efter endt møde, forlad lokalet i små grupper og i god ro og orden 

 
NU til det interessante – en slags ”læsevejledning” om HENSIGTERNE bag ny vedtægt 
 
I det besynderlige år 2020 har din forening, ikke mindst Samarbejdsudvalget (SU) været aktivt som 
måske aldrig før. Ved Årsmødet i februar blev SU givet et mandat til at modernisere og dermed 
foreslå at ændre i den fælles vedtægt for GF. Det har været et udfordrende og spændende arbejde.    
Vi er glade for resultatet og spændte på, hvad 600 medlemmer synes om det? 
Tak til alle Jer, der har ytret Jer om indhold undervejs, kommenteret og stillet forslag til indhold. 
Tak til Ole Mogensen og Hans Eriksen, DGI, for deltagelse i udvalgsarbejdet. 
 
Vi er GF! 
GF er et gammelt fællesskab – fra 1892 – og naturligvis er vi ikke det eller de samme som for 128 
år siden. Men GF’s værdier er de samme. Idræt, kultur, fællesskab. Noget der binder os sammen og 
noget, der er for alle. Derfor ligner den nye vedtægt også den gamle på afstand. Men der er 
ændringer i visse grundlæggende forhold. Her nævnes noget, du kan have fokus på, når du læser 
den nye vedtægt igennem. Se især § 8 ! Her implementeres moderne ”let” ledelses stil i idrætten. 



Det gøres grundet mangel på frivillige i idræt og gøres ved at følge råd fra DGI og Idrætsrådet. 
 

· Den gamle vedtægt finder du på www.sundsgf.dk – så kan du sammenligne gammel og ny 
· Der er lagt vægt på at Samarbejdsudvalget skal frem i lyset og være en egentlig ledelse 
· SU – i daglig tale – skal skabe visioner for foreningen og skabe nye rammer/muligheder 
· SU kan have delt formandskab. Altså flere formænd eller delt ansvar. 
· SU skal sætte ting i gang – kommunikere ud til by og land – være mere synligt i samfundet. 
· Det ligner og bør ligne en professionel bestyrelse i en virksomhed, bortset fra at 

medlemmerne må nøjes med skattefri kontorholds godtgørelse efter statens regler og ikke 
får honorar for deres arbejde, men stadig er frivillige, sådan som det bør være i det rigtige 
danske foreningsliv, skabt af og for frivillige. 

 
Det administrative 

· Regnskabet kan blive udarbejdet af en ekstern professionel regnskabsfører (fx DGI) 
· Hjemmesiden www.sundsgf.dk kan være serviceret af en ekstern med ekspertise 
· Foreningen samles under et CVR nummer – det sparer mange gebyrer i banken! 
· (Hver aktivitet=idræt har dog stadig fri råderet over egne penge og aktiviteter) 
· Foreningens samlende CVR nummer har NEM konto, kan søge tilskud m.m. 
· Det valgte CVR nummer står som ejer af GF-huset, Skivevej 42, 7451 Sunds 
· Det er det egentlige klubhus, vores officielle adresse, herfra vor verden går. 
 
OG hold nu fast…. 
 
· Afdelinger/klubber kalder vi nu ”aktiviteter”. Det skal I lære at sige! 
· Aktiviteter har et udvalg, der sørger for det sportslige (og at godkende regninger) 
· Det kan være helt ned til 2 personer 
· Der er ingen bestyrelse, formand, næstformand, kasserer, alt det som ingen vil være! 
· Der er fokus på udøvelse af sporten og udviklingen af den 
· Mere sport mindre bøvl=administration og færre samt kortere møder 
· Flere frivillige, der hver løser mindre, men vigtige opgaver. 
· De flere frivillige udgør et netværk, som er hjørnestenen i hver aktivitet, nemlig Jer!  
· Kræmmermarkedet – kendt viden om – består af mange frivillige, som tilbydes en tættere 

tilknytning til GF ved et gratis passivt medlemskab i en aktivitet.  
Vi håber, at tilknytningen resulterer i et aktivt medlemskab, når de opdager de fine tilbud! 

· Vedtægterne ”pandemi-sikres” så vi i fremtiden også kan operere under en nedlukning 
· Vi kan oprette en mindre sikringsfond, så foreningens regninger kan betales i en svær tid 

som f.eks. den vi oplever nu, med medlemsafgang og ekstra Covid-19 omkostninger.  
  
Og der er mere… læs vedtægten, hold øje med facebook gruppe under udvikling  ”GF 
ekstraordinært Årsmøde 9.12.2020” hvor vi alle kan kommentere og diskutere forslaget 
og vores fælles fremtid i ugen op til årsmødet. Hold øje med aviserne. 
 

      Vel mødt den 9.12. kl. 19.30 til Årsmøde.                                   Pas på hinanden                                           
      
       Samarbejdsudvalget     
       Maria, Helle, Niels, Peter – og for tiden også Ole   


