Vedtægter
For
Halsnæs-Danseforening

§ 1 Navn/Hjemsted
Halsnæs-danseklub.
Halsnæs kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fælleskab, at sikre det
enkelte medlem,udover sin deltagelse i aktiviteten, tager aktiv del i fælleskab, social sammevær
bl.a. ved at arrangere og deltage i kulturelle arrangementer.

§ 3 Tilslutning
Foreningen er tilsluttet DGI Nordsjælland.

§ 4 Medlemmer
Stk. 1:
Som aktive medlemmer kan optages voksne, når de vedkender sig nuværende vedtægter.
1.1 Som passive medlemmer kan optages enhver. Et passivt medlem er medlem af foreningen
og ikke af aktiviteten. Passiv medlem har ikke stemmeret.
Stk. 2:
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil såsom:
2.1 Restance:Et medlem, der ikke har betalt kontigent 1 måned efter udleveret opkrævning, kan
efter forudgående varsel blive slettet, som medlem, dog jfr. §4.3. (Genindtræden kan kun finde
når, restancen er betalt).
2.2 Såfremt et medlem ekskluderes, har man ret til til refusion af kontigentet, i forhold til sæsonens resterende tid.
Stk. 3:
Hvis et medlem mener sig forurettet , kan klage indsendes til bestyrelsen.

§ 5 Ledelse
Stk. 1:
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand,kasserer samt 2
bestyrelsesmedlemmer.
Side 1 Version 05 01-12-2019

Stk. 2:
Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen fordelt således, at formand og bestyrelsesmedlemmer
er på valg på ulige årstal, næstformand og kasserer er på lige årstal. Suppleanter et år ad gangen.
Stk. 3:
Bestyrelsen konstituerer sig med formand,næstformand, og kasserer.
Stk. 4:
Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 5:
Bestyrelsens arbejdsområde omfatter bl.a.:
5.1 Bestyrelsen har den endelige afgørelse i enhver økonomisk beslutning.

§ 6 - Kontigent
Stk. 1:
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2:
Kontigent/medlemsskab er gældende fra d. 01-07 til d.30-06.

§ 7 - Ansvar
Stk. 1:
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt
for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens
respektive formue.
Stk. 2:
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over
kontigentforpligtelsen.
Stk. 3:
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen
art.
Stk. 4:
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kasseren.
Stk. 5:
Ved optagelse af lån m.v. tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kasseren.

§ 8 – Myndighed
Stk. 1:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden 30.november,
og ind-kaldes senest 4 uger før afholdes, ved skriftlig meddelelse med dagsorden, og ved
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annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen finde det fornødent.

Stk. 2:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før.
Stk. 3:
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret og er valgbar såfremt de
ikke bestrider tillidsposter i andre relaterede/konkurrende foreninger i hjemstedskommunen.
Stk. 4:
Et ikke tilstedeværende medlem kan ikke foreslås ved nyvalg.
Stk. 5:
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelene), dog
kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne
gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig kan foretages efter ønske.
Stk. 6:
Der føres protokol for vedtagne beslutninger.

§ 9 – Generalforsamlingen
Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for kommende sæson.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse:
7.1 Formand
7.2 Bestyrelsesmedlem
7.3 Suppleant.
7.4 Valg af en bilagskontrollant.

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finde det fornødent,
eller når mindst 25% af foreningens aktive medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til
dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget,
og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
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1.

§ 11 – Forretningsorden

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens opgave består:
a. Medlemsadministration.
b. Økonomi, herunder udbetaling til underviser/instruktører/kurser, søge bevillinger
c. Ansøge om lokaler.
d. Arrangere interne som eksterne aktiviteter
e. Ansættelse af hjælpere og instruktører (ansættelseskontrakter).
f. Indkøb af udstyr til undervisning.
3. Der skal mindst afholdes 2 bestyrelsesmøder om året
a. Møderne indkaldes af formanden eller når mindst 2 af bestyrelsens medlemmer
ønsker det.
4. Skriftlig mødeindkaldelse med udkast til dagsorden udsendes til medlemmerne seneste 5
dage før mødet.
5. Bestyrelsens beslutninger føres til referat og udsendes til medlemmerne efter anmodning
fra disse.
6. Hvis et bestyrelsesmedlem, der er valgt på generalforsamlingen, udtræder midt i en
valgperiode, indkaldes tidligere valgte suppleant, og bestyrelsen konstituerer sig for
perioden indtil næste årsmøde.
7. Det er besluttet at medlemmer af bestyrelsen ikke betaler kontingent.
8. Aflønning af instruktører og hjælpere aflønnes 2 gange årligt, kørselsgodtgørelse efter
anmodning

§ 12 – Bestyrelsen
Vedtagelse i bestyrelsen kræver , at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 13 – Referat
Der tages referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på det næste møde.

§ 14 – Revision
Stk. 1:
Foreningens regnskab revideres af generalforsamlingens valgte bilagskontrollant, der vælges for 2
år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2:
Bilagskontrollanterne har ret til at revidere regnskaberne, når som helst, og skal gøre det mindst
én gang årligt.
Stk. 3:
Foreningens regnskabsår er 1/7-30/6.
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§ 15 – Opløsning
Stk. 1:
Ophævelse af foreningen kan kun ske, når forslag herom er vedtaget med mindst ¾ af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden, følgende ekstraordinær
generalforsamlinger.
Stk. 2:
Er foreningens opløsning gyldig vedtaget tilfalder foreningens formue idræts og ungdomsarbejde i
halsnæs kommune.
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