VEDTÆGTER
Foreningen Just For Fun Linedancers

§1

§5

Navn, organisationstilhør og hjemsted:
1.
2.
3.

Bestyrelse:
1.
2.
3.

Foreningens navn er Just For Fun Linedancers. Foreningen er stiftet
den 19. april 2007. Foreningen er tilsluttet de Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger (DGI) via den lokale regionsforening.
Foreningen danser i Brenderup og Gelsted
Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune

4.
5.
6.
7.

§2

Formål:
1.
2.
3.
4.

At skabe samvær og trivsel og muligheden for at danse forskellige
former for nye danse
At udbrede kendskabet til linedance
At arbejde og styrke sammenhold og kammeratskab mellem
medlemmerne
Instruktører står for dans og musik

§6

Tegning:
1.
2.

§3

Medlemskab:
1.
2.
3.

§4

Som medlem kan optages enhver, der har interesse for klubbens
formål og vedkender sig nærværende vedtægter
Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser, for disse hæfter
alene klubbens formue
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes en grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling

Medlemskontingent og danseafgift:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontingentets og danseafgiftens opkrævningsform fastsættes af
bestyrelsen
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves 1 gang årligt.
Danseafgiften fastsættes ligeledes af bestyrelsen og opkræves ved
hver sæsonstart.
Betalt kontingent/danseafgift refunderes ikke
Har et medlem ikke betalt sit kontingent/danseafgift inden 14 dage
efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke
medlemmet, indtil restancen er betalt
Ingen, der udelukkes pga. restance, kan optages på ny som medlem
af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter
Bestyrelsen nedsætter forskellige udvalg
Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for
bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen; 2 medlemmer i
lige år og 3 medlemmer i ulige år.
2 suppleanter vælges hvert år
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
sekretær ved første møde efter generalforsamlingen.
Opstillingsberettiget til bestyrelsen er alle aktive og passive
medlemmer af klubben. Aktive medlemmer er medlemmer, som
danser på et eller flere hold. Der kan højst være et passivt medlem
som bestyrelsesmedlem.

§7

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af
formandens fravær er det næstformand samt et bestyrelsesmedlem
Kasserer må betale de daglige regninger sammen med
formand/næstformand

Regnskab:
1.
2.
3.

§8

Klubbens regnskab følger kalenderåret
Klubbens regnskab gennemgås af revisoren. Revisoren for det
kommende år vælges på generalforsamlingen.
Revideret
regnskab
fremlægges
til
godkendelse
på
generalforsamlingen

Generalforsamling:
1.
2.

3.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel via hjemmeside
og opslag i aktivitetsmappe. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt sendes til formanden og være
denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingens dagsorden er:
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Forelæggelse af det reviderede regnskab
d. Behandling af indkomne forslag
e. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5
f. Valg af revisor og revisorsuppleant
g. Eventuelt
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt
stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). Ved stemmelighed
bortfalder forslag, mens der ved personvalg trækkes lod.

§9

Stemmeret og valgbarhed:
1.

På generalforsamlingen har medlemmer over 14 år stemmeret, og de
er valgbare til bestyrelsen, når de er fyldt 18 år. Medlemmer, der ikke
er til stede på generalforsamlingen, kan ikke uden forud indhentet
skriftligt samtykke indvælges i bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

§ 10 Vedtægtsændringer:
1.
2.

Ændringer af disse vedtægter kræver, at mindst 3/5 af de fremmødte
medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt der på den ordinære generalforsamling er flertal – men ikke
et tilstrækkeligt flertal – for ændring af vedtægterne, kan bestyrelsen
beslutte at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
ændring af vedtægterne i så fald kan vedtages med almindeligt
stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 11 Ophør:
1.

2.

Klubben kan opløses, hvis 2/3 af klubbens medlemmer på en til dette
formål lovligt indkaldt generalforsamling stemmer for det. Hvis dette
flertal ikke kan opnås, kan opløsning besluttes på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer
derfor.
Ved foreningens ophør tilfalder foreningens midler børn og unge i
Middelfart Kommune
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