Vedtægter
for
Folkedanserforeningen Den lille Vendelbo
§1

Foreningens navn er: Folkedanserforeningen Den lille Vendelbo.
Foreningen er hjemmehørende i Rødovre Kommune.

§2

Foreningens formål er at virke for bevarelse og udbredelse af folkedans, sangdanse og sanglege samt andet
kulturelt arbejde.

§3

Som medlem kan optages enhver, der interesserer sig for de i § 2 nævnte aktiviteter.

§4

Foreningen er medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere.
Kontingent dertil betales af medlemmerne én gang årligt og er dækkende for et års medlemskab af D.F.

§5

Bestyrelsen fastsætter størrelse og betalingsmåde for kontingent for aktive og passive medlemmer.
Formanden, kasser, æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer valgt iflg. § 6 stk. 2) + 3) er kontingent frie
medlemmer.
Alle medlemmer og forældre/værger har adgang til foreningens arrangementer og aktiviteter mod det af
bestyrelsen fastsatte adgangsbeløb.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen,
således at formanden og ét medlem afgår i lige årstal og kassereren og to andre medlemmer afgår i ulige årstal.
Formand og kasserer skal være myndige.
Foreningen skal have 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer, som vælges for 2 år ad gangen, således at der
hvert år afgår én bestyrelsessuppleant og én revisor.
Endvidere vælges en revisorsuppleant for ét år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Til bestyrelsen kan vælges:
1) foreningens medlemmer, som er fyldt 15 år
2) forældre/værger til medlemmer under 18 år
3) personer uden for foreningen, som opfylder § 2

§7

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har foreningens medlemmer over 15 år, såfremt de har været
aktive i mindst 3 måneder i indeværende sæson og ikke er i restance.
For medlemmer under 15 år har deres forældre/værger stemmeret med 1 stemme pr. barn.
Viser et medlem uværdig optræden eller modarbejder foreningens formål, kan bestyrelsen midlertidigt
ekskludere vedkommende af foreningen. Sagen afgøres på første ordinære generalforsamling.

§8

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar og indvarsles skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Afstemninger på generalforsamlingen foregår normalt ved håndsoprækning, skriftlige afstemninger skal dog
foretages såfremt ét stemmeberettiget medlem forlanger det.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog skal der for
vedtagelse af vedtægtsændringer være 2/3 majoritet.

§9

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles enten af bestyrelsen eller af mindst ¼ af de stemmeberettigede
medlemmer. En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle det/de forslag, der har foranlediget dens
indkaldelse.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i
hænde.

§ 10

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Foreningens penge indsættes i pengeinstitut, såfremt beholdningen overstiger et af bestyrelsen fastsat beløb.
Kassereren kan hæve penge på foreningens konto, via home bankning.
Fuldmagt hertil gives af formanden.
Revideret regnskab skal forelægges på generalforsamlingen i januar.
Såvel formand som revisorerne har til enhver tid ret til at gennemgå kassererens regnskab og til at få
oplysninger om foreningen status.

§ 11

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg ifølge vedtægterne
8. Eventuelt

§12

Foreningen kan kun opløses såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for et sådant
forslag.
Foreningens aktiver tilfalder Landsforeningen Danske Folkedanseres Børne- og Ungdomsudvalg.
Vedtaget på det stiftende stormøde i Rødovre d. 9.11.1988.
Ændret på ekstraordinært stormøde d. 5.2.1989.
Ændret på ordinært stormøde d. 29.1.1992.
Ændret på generalforsamlingen d. 31.1.1996.
Ændret på generalforsamlingen d. 28.1.2004

Erling Maidstone
dirigent

