Vedtægter for Amager Folkedansere
§1

Navn:
Foreningens navn er: Amager Folkedansere.
Foreningen har følgende binavne:
Folkedanserforeningen Taarnby Kvadrillen
Amagerlands Folkedansere
Foreningen har hjemsted i Tårnby kommune og er tilsluttet Folkedans Danmark.

§2

Formål:
Foreningens formål er:
1) at arbejde for større udbredelse og benyttelse af folkedans, folkedragter, gamle
sanglege og folkemusik, samt at give medlemmerne mulighed for socialt samvær
2) ved folkedans og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets
sundhed og trivsel
Ovennævnte fremmes bl.a. ved at afholde kurser i folkedans.

§3

Medlemmer:
Som medlemmer kan optages alle personer, der vedkender sig foreningens formål og
vedtægter. Optagelse af personer under 18 år kræver forældres/værges underskrift.
For alle aktive medlemmer er obligatorisk medlemskab af Folkedans Danmark inkluderet i
kontingentet.

§4

Bestyrelsen:
1) Bestyrelsen varetager foreningens interesser og består af formand, kasserer og
yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer jfr. § 6.
2) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden under iagttagelse af pkt. 3 - 9.
3) Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst en gang pr. kvartal.
4) Afgørelser ved bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende.

5) Bestyrelsen træffer alle beslutninger om foreningens daglige drift og virke. Ethvert
medlem er dog berettiget til at forlange afgørelser, der direkte berører medlemmet,
forelagt på foreningens generalforsamling, der herefter træffer den endelige afgørelse.
6) Bestyrelsen må ikke uden generalforsamlingens forudgående godkendelse påføre
foreningen økonomiske forpligtelser for mere end Kr. 50.000,-. Dispositioner for mere
end Kr. 4.000,- skal være godkendt af bestyrelsen.
7) Ved eventuel mandatnedlæggelse af bestyrelsesmedlemmer, herunder fra formanden
eller kassererens side, skal suppleanten indtræde i bestyrelsen indtil næste ordinære
generalforsamling. Nedlægger revisoren sit hverv, indtræder revisorsuppleanten.
8) Såfremt et bestyrelsesmedlem på grund af sygdom eller andre årsager må antages at
være fraværende i et tidsrum, skal suppleanten indkaldes i denne periode.
Bestyrelsen afgør, hvornår indkaldelse skal ske.
9) Der udarbejdes referat af møder og generalforsamling. Bestyrelsesmødereferater skal
godkendes på det efterfølgende møde. Generalforsamlingsreferatet skal godkendes af
dirigenten.

§5

Ordinær generalforsamling:
1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningens ordinære
generalforsamling skal årligt afholdes inden udgangen af april måned.
2) Generalforsamlingen indkaldes i foreningens blad eller skriftligt/ved mail med
mindst 10 dages og højst 3 måneders varsel.
3) Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, som følger:
a. valg af dirigent
b. beretning
c. regnskab
d. indkomne forslag
e. fastsættelse af budget og kontingent
f. valg ifølge vedtægterne
g. eventuelt
4) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret, så dette
er formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
5) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
6) Alle beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves 2/3 flertal blandt
de fremmødte stemmeberettigede for at ændre foreningens vedtægter.
7) Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves af aktive medlemmer, som er fyldt
15 år, og som i mindst 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse har været
medlem af foreningen og som ikke er i restance med kontingent.
8) Der kan mødes og stemmes ved fuldmagt. En fuldmagt skal være skriftlig,
underskrevet og ikke over 1 år gammel. Ingen kan optræde som fuldmægtig for mere
end 2 stemmeberettigede medlemmer.

§6

Valg på generalforsamlingen:
På generalforsamlingen vælges:
a) formand
b) kasserer
c) 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer
d) 1 suppleant til bestyrelsen
e) 1 revisorer
f)
1 revisorsuppleant
g) 1 fanebærer
h) 1 fanebærersuppleant

§7

Valgregler:
1) De i § 6 nævnte valg er gældende for en 2-årig periode.
Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og
1 fanebærersuppleant vælges i ulige årstal.
Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisorsuppleant og 1 fanebærer vælges i lige
årstal.
2) Ved valg i henhold til § 6, pkt. a, b, c, d, e, f, g og h skal dette altid ske ved skriftlig
afstemning, hvis der til de enkelte valg inden for hver valggruppe opstilles flere
kandidater, end der skal vælges.
3) Afstemningen sker da ved en skriftlig afstemning pr. gruppe, hvor der kan stemmes på
alle de opstillede kandidater, men således at hver stemmeafgiver højst kan stemme på
det antal kandidater, som skal vælges, og således at der kun kan afgives en stemme
på hver kandidat.
4) Genvalg kan finde sted.
5) Kun stemmeberettigede medlemmer jf. § 5 stk. 7 og som er til stede på pågældende
generalforsamling eller har givet formanden tilsagn om modtagelse af valg, kan vælges
til de i § 6 a-d nævnte hverv.
6) Alle medlemmer, som er til stede på pågældende generalforsamling eller har givet
formanden skriftligt tilsagn om modtagelse af valg, kan vælges til de i § 6 e-h nævnte
valg.

§8

Ekstraordinær generalforsamling:
1) Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer
overfor bestyrelsen stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
2) En af medlemmerne begæret ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt
senest 6 uger efter kravet herom er modtaget af bestyrelsen.
3) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som en ordinær, jfr. § 5,
stk. 2.
I øvrigt finder bestemmelserne i § 5, stk. 5 - 8 anvendelse.

§9

Tegningsregler:
Foreningen tegnes af foreningens formand eller kasserer eller af 2 bestyrelsesmedlemmer
i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen dog alene af den samlede bestyrelse.

§ 10 Hæftelse:
Foreningens medlemmer hæfter alene for foreningens forpligtelser med medlemmets til
enhver tid forfaldne kontingent.

§ 11 Regnskab:
1) Foreningens regnskabsår er kalenderåret og udkast til regnskab skal forelægges for
bestyrelsen senest 1. februar efterfølgende år og umiddelbart herefter forelægges
regnskabet m.v. for revisoren.
2) Regnskabet forestås af kassereren og revideres af den generalforsamlingsvalgte
revisor.
3) Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer før den ordinære
generalforsamling.
4) Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse
og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
5) Kontantbeholdningen må ikke overstige kr. 4.000,-.
Beløb derudover skal indsættes på foreningens bankkonti.

§ 12 Foreningens opløsning:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig
indkaldt generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages,
kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling,
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Hvis foreningen opløses skal der på generalforsamlingen desangående træffes beslutning
om disponering af foreningens evt. midler og aktiver.

Som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5. maj 2008
Foreningens vedtægter blev senest revideret på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2018.

