Vedtægter for Taastrup Folkedanserforening

FORENINGEN
§ 1.
1.

Foreningens navn er Taastrup Folkedanserforening, stiftet den 19. januar 1944, hjemmehørende i
Høje-Taastrup kommune.
§ 2.

2.1

Foreningens formål er at virke for bevarelse og brug af dansk folkedans, spillemandsmusik,
folkedragter og tilhørende traditioner.

2.2

Dette søges opnået gennem undervisning, afholdelse af kurser, opvisninger og samarbejde med
beslægtede foreninger, nationalt og internationalt.

MEDLEMMERNE OG DERES FORHOLD TIL FORENINGEN
§ 3.
3.1

Som medlemmer kan alle optages, der har interesse for formålet.

3.2

Alle medlemmer af Taastrup Folkedanserforening er gennem foreningen medlem af Folkedans
Danmark. Medlemmer, der er medlem af flere foreninger, kan vælge at deres kontingent til
Folkedans Danmark opkræves og betales af anden forening.

3.3

Medlemskabet kan være aktivt eller passivt. Indmeldelsen er bindende indtil skriftlig udmeldelse til
kassereren eller formand foreligger. Bestyrelsen kan dog beslutte at betragte manglende
kontingentbetaling som en udmeldelse.

3.4

Alle medlemmer, der har betalt kontingent og er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent og er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.
§ 4.

4.1

Kontingent for henholdsvis aktive/passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen.

4.2

Ved passive medlemmer forstås medlemmer, der ikke deltager i de ugentlige træningsaftner.
Passive medlemmer kan deltage i foreningens sociale arrangementer og medlemsaftner på lige fod
med de aktive medlemmer.
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BESTYRELSE
§ 5.
5.1

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, hvoraf formand og kasserer vælges direkte af
generalforsamlingen.

5.2

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt en kontaktperson der deltager
som tilforordnet i Taastrup Børnedanserforenings bestyrelsesmøder.

5.3

Bestyrelsen kan oprette undervisningshold samt nedsætte udvalg efter behov.

5.4

Foreningen samarbejder med Taastrup Børnedanserforening.

5.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf det ene skal være
formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens, henholdsvis
næstformandens stemme afgørende.

5.6

Bestyrelsesmøder finder sted, når formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Der
føres et beslutningsreferat, som godkendes på det efterfølgende møde.

5.7

Foreningen tegnes i økonomiske forhold af formanden eller kassereren.

5.8

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

REGNSKAB
§ 6.
6.1

Regnskabsåret følger kalenderåret

6.2

Kassereren fører et efter bestyrelsens anordning betryggende regnskab.

6.3

Den kontantbeholdning, der nødvendigvis må forefindes hos kassereren, bør af sikkerhedshensyn
være mindst mulig.

6.4

Regnskabet skal tilstilles revisorerne i rimelig tid og skal være revideret så tidligt, at regnskabet
med revisorpåtegninger kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

6.5

Bestyrelsen kan vælge at udsende regnskabet uden påtegninger og fremlægger så det reviderede
regnskab på generalforsamlingen.
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GENERALFORSAMLING
§ 7.
7.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i maj måned.
Datoen offentliggøres i foreningens årsprogram, som udleveres 1. danseaften.

7.2

Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig udsendelse af dagsorden, regnskab og indkomne
forslag til medlemmerne senest 14 dage før.

7.3

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i
hænde senest 4 uger før.

7.4

Et medlem kan vælges til bestyrelsen uden at være til stede, når der foreligger skriftligt tilsagn.

7.5

Afstemning foregår ved håndsoprækning medmindre mindst et medlem forlanger skriftlig
afstemning.

7.6

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning.
4. Revideret regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Aktiviteter:
a)
kommende sæsonprogram
b)
budget
c)
fastsættelse af kontingent.
7. Valg af:
a)
formand i ulige år
b)
kasserer i lige år
c)
1 bestyrelsesmedlem i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
d)
1 suppleant i ulige år
e)
1 revisor hvert år
f)
1 revisorsuppleant i ulige år
g)
1 fanebærer hvert år
h)
1 fanebæresuppleant i lige år
8. Eventuelt.

7.7

Alle valg gælder for 2 år.
§ 8.

8.1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst to medlemmer af bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med
forslag til dagsorden.

8.2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget,
og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§ 9.

9.1

Ændringer af foreningens vedtægter kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer for.
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OPLØSNING
§10.
10.1

Forenings opløsning kan vedtages på en generalforsamling, når 3/4 af samtlige stemmeberettigede
medlemmer stemmer derfor.

10.2

Hvis dette stemmetal ikke opnås og forslaget fastholdes, skal der inden 14 dage indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 14 dage efter indkaldelsen.
Opløsningen kan på denne generalforsamling kun ske, når 3/4 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

10.3

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver og passiver en eller flere foreninger, der
varetager almennyttige formål i Høje Taastrup kommune, i henhold til generalforsamlingens
beslutning.

Vedtaget af generalforsamlingen den 3. maj 2018
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