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§1
Navn og formål
Foreningens navn er Middelfart Gastronomiske Idrætsforening af 2013 og har hjemsted i
Middelfart Kommune. Foreningens formål er at fremme interessen for gastronomi og al anden
idrætslig og kulturel virksomhed, til gavn for foreningens medlemmer.
§2
Anvendelse af midler
Foreningens midler kan kun anvendes til gastronomiske, sociale, idrætslige og kulturelle formål i
foreningens interesse.
§3
Optagelse
Enhver mandlig borger med tilknytning til Middelfart Kommune der godkendes af bestyrelsen og
som i øvrigt har interesse i gastronomi og idræt, kan blive medlem. Der kan maksimalt optages
30 medlemmer i foreningen.
§4
Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes med
mindst 14 dages varsel, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned første
gang i januar 2015. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 4 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, med mulighed for genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig
selv som følger:
1.Formand
2.Kasserer
3.Inspektør
4.Sekretær
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af årsplan.
6) Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8) Eventuelt.

§5
Regnskab
Foreningens regnskab føres af kassereren, hvem det også påhviler at få regnskabet revideret af
foreningens revisor, hvert år inden den ordinære generalforsamling afholdes. Regnskabsåret
følger kalenderåret.
§6
Tegning
Foreningens kasserer har alene fuldmagt til foreningens eventuelle bankkonti. Der kan udstedes
hævekort til foreningens bankkonto. Hævekortet udstedes til den af kassereren godkendte
underviser og er udelukkende til brug for betaling af indkøb relateret til foreningens
arrangementer. Foreningen tegnes ved underskrift af kasseren. Ved køb, salg eller pantsætning
af fast ejendom samt ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelsen.
§7
Kontingent og indskud
Ved indmeldelse i Middelfart Gastronomiske Idrætsforening betales kr. 500,- i indskud. Det
årlige kontingent udgør på p.t. kr. 0,-. Udgifter til lokaleleje og underviser i forbindelse med
foreningens madlavnings arrangementer opkræves særskilt hos det enkelte medlem. Ved
udmeldelse af foreningen har medlemmet ikke krav på tilbagebetaling af kontingent og andel af
en eventuel formue.
§8
Hæftelse
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt
for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens
respektive formue.
§9
Doping
Foreningens medlemmer er forpligtiget til at overholde gældende doping-bestemmelser godkendt af
Dansk Idrætsforbund. Foreningens medlemmer er forpligtiget til på foranledning af Anti Doping
Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.

§ 10
Eksklusion
En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der
beviseligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved
foreningens arrangementer eller ved udeblivelse til flere end 50 % af foreningens
arrangementer. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende
ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling.
Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 11
Ændring af vedtægter
Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for ændringen. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny
generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget
uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
§ 12
Opløsning
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse
om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Denne skal
dog anvendes til gastronomiske, sociale, idrætslige og kulturelle formål til gavn for borgere i
Middelfart Kommune. Simpelt flertal er her tilstrækkeligt.
§ 13
Bestyrelsens ret og pligter
Bestyrelsen fastsætter årsplan for madlavnings arrangementer med fastlæggelse af mad- og
vintemaer i samarbejde med den valgte kok. Den årlige afslutning arrangeres af bestyrelsen.
Bestyrelsen vælger lokaler samt underviser. Bestyrelsen kan om nødvendigt nedsætte udvalg.
§ 14
Beklædning & Udstyr
Ved første madlavnings arrangement efter indmeldelse og betalt indskud udleveres 1 stk. af
foreningens kokkeforklæder. Ved foreningens madlavnings arrangementer skal deltagerene
bære hvid skjorte og foreningens kokkeforklæde. Eget køkkenudstyr må medbringes.
§ 15
Madlavnings arrangementer
Foreningens madlavnings arrangementer foregår i hold. Ved start på hvert madlavnings
arrangement fastsættes de enkelte hold til næste mødeaften dette sker ved simpel lodtrækning.
Lodtrækningen foretages af formanden og i dennes fravær af kassereren. Ved årets første
fastsættes holdene af bestyrelsen. Medlemmerne forudbetaler på mødeaftenen det af bestyrelsen
vedtagne beløb for mad og vin til næste mødeaften. Der meldes afbud til foreningens planlagte
madlavnings arrangementer. Udeblivelse eller afbud medfører ikke tilbagebetaling af eventuelle
forudbetalte beløb. Drikkevarer der nydes under madlavning medbringes eller afregnes særskilt.

