
Vedtægter for Danseforeningen af 1977 

§ 1. Navn 

Stk. 1. Foreningens navn er: Danseforeningen af 1977 

§ 2. Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at samle medlemmer til arrangementer med spisning, kaffe og dans. 

Klubben tilvejebringer de nødvendige midler gennem entreindtægt og medlemskort. Overskud skal 

anvendes til aktiviteter og velgørende formål. 

§3. Medlemskreds 

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. 

Stk. 2. Indmeldelse sker ved fremmøde på en danseaften.  

Stk. 3. Medlemskort gælder fra 1/1 til 31/12. Medlemmerne betaler det ved generalforsamlingen 

fastlagte kontingent. Medlemskort forevises ved klubbens arrangementer (undtaget er dog 

gæsteaftener). 

Stk. 4. Eksklusion af et medlem kan finde sted, dersom et medlem skader eller modarbejder klubbens 

aktiviteter eller ved generende eller truende adfærd både i hallen og udenfor og bortvises straks. 

§4. Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og ledes af 

en på generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Der indkaldes 

med mindst 2 ugers varsel ved opslag på hjemmeside og Facebook.  

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indløst 

medlemskort. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

     1. Valg af dirigent 

     2. Valg af stemmetællere 

     3. Formandens beretning 

     4. Kassererens reviderede regnskab 

     5. Indkomne forslag 

     6. Valg til bestyrelse 

     7. Valg af 2 suppleanter       

     8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant 

     9. Eventuelt 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

10 dage før dato for generalforsamlingen. Dette gælder også forslag til bestyrelseskandidater og 

bilagskontrollanter. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 1 måned før dato for afholdelse af generalforsamling.   

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv. Valg til bestyrelsen 

sker ved almindeligt stemmeflertal og for en periode af 2 år, idet der hvert år afgår skiftevis 3 og 4 

medlemmer. Genvalg kan finde sted. Formand og kasser er på valg hvert andet år. De kandidater med 

flest stemmetal efter bestyrelsesmedlemmer, indtræder i det følgende år som suppleanter. 

Suppleanter, bilagskontrollanter og suppleant vælges for 1 år ad gangen. 

Stk. 7. Der indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i periodens løb. 

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 5 af bestyrelsens medlemmer finder det 

nødvendigt, eller hvis dette forlanges af 25% af medlemmerne, og i et anbefalet brev er fremsendt til 



formanden. Bestyrelsen skal så med 3 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 9. Der føres protokol over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. 

§ 5. Daglig ledelse, økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der udgøres af min. 5 og max. 7 

medlemmer, samt 2 suppleanter, 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant.  

Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 4. Foreningens regnskab føres af kassereren eller af et udpeget medlem af bestyrelsen eller en 

ekstern bogholder. Et medlem af bestyrelsen fører foreningens medlemsregister. 

Stk. 5. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter. 

Stk. 6. Der kan udbetales vederlag til medlemmer af bestyrelsen, hvis bestyrelsen er enig heri. 

§ 6. Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand, kasserer eller bogholder. 

Stk. 2. Kassereren eller den udpegede bogholder står for varetagelse af foreningens formue, 

herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over 

foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti. 

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen kan ikke optage lån eller kreditter med privat 

hæftelse. 

§ 7. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

§ 8. Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor 2/3 af 

medlemmerne er til stede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af for lidt 

deltagelse, indkaldes med 4 ugers varsel til ekstraordinær generalforsamling med tydelig angivelse af 

dagsorden. Denne generalforsamling er så beslutningsdygtig ved almindelig flertal uanset fremmødte 

medlemmer. 

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 

fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af 

formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

§ 9. Datering 

Således ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2022. 

 

Ordlyden revisor ændret til bilagskontrollant efter opfordring fra medlemmerne. 

 

 


