
Above Ground Suspension Team 

Vedtægter pr. 1/1 2018 
§1 Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er AGST (Above Ground Suspension Team) 

 

Foreningen er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune 

 

Foreningens adresse er: 

AGST 

Hedeagervej 4 

9500 Hobro 

 

§2 Foreningens formål 

Foreningens formål er: 

- Udbredelse af kendskabet til suspension 

- Relevante aktiviteter og vidensdeling inden for suspension, herunder, men ej begrænset til: 

-- Knob og knuder 

-- Hygiejne  

-- Førstehjælp 

- Afholdelse af suspension arrangementer 

 

§3 Medlemmer 

Alle der tilslutter sig foreningens formål kan optages som medlem.  

Et medlemskab opnås ved at indbetale kontingent for ét år.  

 

Et nyt medlemskab, herunder stemmeret og opstillingsret til bestyrelsen, opnås ved at indbetale 

kontingent senest 5 hverdage før den ordinære generalforsamling.  

 

Som medlem accepterer man at foreningen kan sende relevante mails til den e-mail man er indmeldt 

med. 

Disse mails kan være, men ikke nødvendigvis begrænset her til: 

- Opkrævning af kontingent eller information om udløb af medlemskab 

- Tilbud/rabatkoder på AGST merchandise 

- Information om kurser 

- Invitation til generalforsamling 

- Information om medlemsrabat ved f.eks. andre teams arrangementer 

 

Et medlems e-mail adresse vil ikke blive videregivet til tredjepart. 

Som medlem er man registreret med navn og e-mail adresse. Medlemmet er selv ansvarlig for at 

meddele foreningen om ændringer i dette. 

 

§3.1 Eksklusion af medlemmer 

Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere medlemmer hvis denne finde det absolut nødvendigt. 

Ønsker bestyrelsen at ekskludere et medlem, skal der være stemmeflertal herfor. Ved stemmelighed 

er formandens stemme afgørende.  

 



Generalforsamlingen har myndighed til at ekskludere medlemmer. Ønskes et eller flere medlemmer 

ekskluderet, skal der være stemmeflertal herfor. Ved stemmelighed er formandens stemme 

afgørende.  

 

§4 Kontingent 

Alle medlemmer af foreningen, med undtagelse af bestyrelsen samt det af bestyrelsen udpegede 

"crew", er forpligtede til at betale et årligt kontingent.  

 

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.  

Måden for hvordan betaling af kontingent skal ske, vedtages på den ordinære generalforsamling.   

 

Kontingentet dækker for et års medlemskab. Medlemskabet træder i kræft dagen hvorpå 

kontingentet er bestyrelsen i hænde.  

 

Et medlemskab ophører automatisk ét år efter indbetaling af kontingent, medmindre at medlemmet 

inden da har fornyet sit medlemskab ved at indbetale kontingent for endnu et år.  

 

Er et medlems kontingent udløbet i perioden fra indkaldelse til generalforsamling og frem til 

generalforsamlingen, betragtes dette stadig som et aktivt medlem, og har derfor lov til at deltage i 

generalforsamlingen. 

 

Ønsker et medlem at melde sig ud af foreningen eller ekskluderes det pågældende medlem, samt 

ved opløsning af foreningen, tilbagebetales ej rest-kontingent for resterende medlemskabsperiode.  

 

§5 Regnskab og revision 

Regnskabet følger kalenderåret. 

Det reviderede regnskab og kommende års budget vedlægges indkaldelsen til den ordinære 

generalforsamling.  

 

§6 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Der skal hvert år, inden udgangen af marts, afholdes ordinær generalforsamling.  

 

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen foregår via 

den e-mail adresse som medlemmet har angivet ved indmeldelse, og eventuelt også i 

medlemsgrupper på sociale medier (f.eks. Facebook).  

Dagsorden for generalforsamlingen vedlægges indkaldelsen.  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage 

før generalforsamlingen.  

 

Er et medlems kontingent udløbet i perioden fra indkaldelsen og frem til generalforsamlingen, 

betragtes dette stadig som et aktivt medlem, og har derfor lov til at deltage i generalforsamlingen .  

 

§7 Dagsorden 

Dagorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter.  

 

1. Valg af dirigent og referent 



2. Bestyrelsens beretning 

3. Det forløbne års regnskab til godkendelse 

4. Budget for kommende år til orientering 

5. Kontingent (Fastsættelse og angivelse af hvordan dette betales) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt: 

1. Valg af formand (i lige år) 

2. Valg af kasserer (i ulige år) 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

§8 Stemmeret og afstemning 

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 

Er et medlems kontingent udløbet i perioden fra indkaldelsen og frem til generalforsamlingen, 

betragtes dette stadig som et aktivt medlem, og har derfor lov til at afgive sin stemme på 

generalforsamlingen. 

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal, med undtagelse af: 

1. Vedtægtsændringer 

2. Opløsning af foreningen 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.  

En ekstraordinær generalforsamling kan også afholdes såfremt et flertal (dvs. over halvdelen) af 

foreningens medlemmer ønsker det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages 

af en udførlig dagsorden.  

 

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter anmodning 

herom er fremkommet, og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen 

foregår på samme måde som ved den ordinære generalforsamling.  

 

§10 Foreningens bestyrelse 

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. 

Alle aktive medlemmer kan stille op til bestyrelsen.  

For at være valgbar til bestyrelsen skal den pågældende person være tilstede på 

generalforsamlingen, samt tilkendegive at vedkommende stiller op som bestyrelsesmedlem.  

 

Bestyrelsen har myndighed til at træffe beslutninger på foreningens vegne.  

 

Bestyrelsen er ansvarlig for tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med gældende 

aftaler.  

 

Formanden og kasseren har individuel tegningsret over foreningens økonomiske midler. 

 

§11 opløsning/Ændring af vedtægter 



Opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden generalforsamlinger, hvoraf den ene eller 

begge kan være ekstraordinære generalforsamlinger. Mindst 2/3 af de fremmødte på hver 

generalforsamling skal stemme for opløsning af foreningen. Ved stemmelighed er formandens 

stemme afgørende.  

 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue almennyttige formål. 

 

Forslag til ændring af vedtægter besluttes på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de 

fremmødte skal stemme for forslaget for at dette kan vedtages. Ved stemmelighed er formandens 

stemme afgørende. 

Ændringsforslag vedlægges indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. 
 


