
 
 
 

 
 

Vedtægter for Odense Garnisons Idrætsforening 
 

§ 1 
Foreningens navn og hjemsted 

 
Foreningens navn er: Odense Garnisons Idrætsforening (OGI). 
Foreningen er stiftet 1. marts 1922. Dens hjemsted er Odense Garnison. 
Foreningen er tilsluttet Fyns Skytte Forbund (FSF) under Dansk Skytte Union (DSKYU) 
 

§ 2 
Foreningens formål 

Foreningens formål er: 
- at fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for idræt, 
- at lette medlemmernes adgang til at dyrke idræt, 
- at afholde konkurrencer i idræt under andre idrætsforeninger, 
- at give medlemmerne mulighed for at deltage i konkurrencer, 
- at medvirke til den militære idræts udbredelse. 
 

§ 3. 

Medlemmer 

a. Som ordinære medlemmer kan optages følgende personelkategorier: 

 Personel med fast ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet. 

 Værnepligtigt personel. 

 Personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder hjemmeværnet. 

 Frivillige i Hjemmeværnet 

 Afskediget personel i Forsvaret. 
 
b. Pårørende til de i pkt. a. anførte personelgrupper. (Pårørende defineres i denne for-

bindelse som ægtefælle/samlever og deres børn). 
 
c. Som ekstraordinære medlemmer kan optages civile, der blot ønsker tilknytning til OGI 

 
§ 4 

 
Garnisonskommandanten er foreningens PRÆSIDENT, hvis denne er villig hertil. 
 

§ 5 
Økonomi 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.  
Kontingentet indeholdes månedligt i lønnen eller indbetales til bestyrelsen eller 
Danske Bank konto nr. 1551-3173283. 
Formand og/eller kassereren attesterer alle udgiftsbilag. 
 
 
 

  
 
 

§ 6 
Udmeldelse og eksklusion 

 
a. Udmeldelse kan kun finde sted fra en måneds udgang og skal skriftligt være kassereren i 
hænde senest den femte i samme måned. 
b. Ved forsættelse til et andet tjenestested, skal medlemmet selv gøre opmærksom på, at 
han/hun vil være medlem af det nye tjenestesteds idrætsforening. 
   Ved afsked eller hjemsendelse ophører medlemskab automatisk ved månedens udgang, 
medlemskab kan dog efter ønske videreføres jf. § 3. 
c. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem med over 6 måneders kontingentrestance. 
   Genoptagelse kan først finde sted, når restancen er betalt. Samtidig ophæves det ordinære 
medlemskab og stemmeret. 
d. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem (evt. tidsbestemt), når særlige 
forhold taler herfor. Eksklusionen skal bekræftes på førstkommende generalforsamling, 
hvilket kan ske ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende, idet den ekskluderede her har 
stemmeret og taleret. 
 

§ 7 
Forpligtelser 

 
1. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen – hæfter ikke personligt for indgåede 
forpligtelser fra foreningens side. Alene foreningen hæfter med de rådige midler. 
   Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse ud over 
kontingentforpligtelse. 
 
2. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning. Foreningens bestyrelse er forpligtet 
til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et 
medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være 
indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. 
 
3. Foreningen skal være medlem af Dansk Militært Idrætsforbund (DMI), hvis bestemmelser 
for konkurrencer m.v. i ét og alt skal overholdes. 
 
4. OGI er tilsluttet DSF under Dansk Skytteunion og dermed Danmarks Idrætsforbund (DIF) 
og er underlagt disses love og bestemmelser. 
 

§ 8 
Generalforsamling 

 
Ordinær generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år normalt 
inden udgangen af APRIL måned. Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde 14 dag før 
generalforsamlingen. 
Forslag til behandling på generalforsamlingen tilsendes bestyrelsen senest 8 dage forinden. 
Såfremt bestyrelsen har forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal ordlyden fremgå af 
indkaldelsen. Kun ordinære medlemmer (jf. § 3.a.) har stemmeret. Skriftlige fuldmagter har 
stemmeret. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er et 
forslag forkastet, med mindre det drejer sig om valg, hvor man i så fald benytter lodtrækning. 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåde. 
 



 
 
 

§ 9 
Dagsorden 

 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelse. 

a. Lige årstal - kasserer 
b. Lige årstal - 2 medlemmer 
c. Ulige årstal - formand 
d. Ulige årstal - 1 medlemmer 

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år). 
8. Valg af to Bilagskontrollanter (vælges for et år). 
9. Valg af en suppleant for Bilagskontrollant (vælges for et år). 
10. Eventuelt. 

§ 10 
Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det fornødent, og skal 
afholdes når mindst 1/4 af de ordinære medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med 
angivelse af forslag til dagsorden. 
Den ekstraordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Regler for indkaldelse og 
afstemning jf. § 8. 

 
§ 11 

Bestyrelse og valg 
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Bestyrelsen består af fem personer – en formand, en kasserer og   
3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med, næstformand, sekretær, og et medlem. 
 

 
§ 12 

Forhandlingsprotokol 
Der føres ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder referat, der underskrives af formanden og 
ved generalforsamlingen tillige af dirigenten. 
 

§ 13 
Foreningens opløsning 

Foreningen kan kun opløses, hvis medlemmerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger, 
med mindst 14 dages og højst 3 måneders mellemrum, stemmer herfor. Forslaget er kun 
vedtaget, når det på begge generalforsamlinger har opnået tre fjerdedels majoritet. 
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler DMI. 
 
Vedtægter rettet på generalforsamlingen den 24. april 2014 
 
For afskriftens rigtighed bekræftes 
 
 
Bjarne Bentzen                                                                            Robert Blohm 
     formand                                                                                    sekretær 
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