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Vedtægter for Greve Linedance
§1

Foreningens navn og hjemsted
Greve Linedance, Greve
Stk. 2
Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og
Greve Idræts Forening (GIF).

§2

Foreningens formål
Det er foreningens formål at danse og udvikle Linedance samt at skabe socialt
samvær og trivsel til glæde for medlemmerne.

§3

Medlemskab
Enhver der er interesseret i Linedance kan optages.
Stk. 2
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket. For medlemmer under 18
år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Stk. 3
Udmeldelse skal ske skriftligt eller mundtligt til kassereren. Det indbetalte
kontingent betales hverken helt eller delvist tilbage.
Stk.4
Deltagelse i klubaftner, fester og arrangementer er på eget ansvar og risiko.
Stk. 5
Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem, hvis medlemmet opførsel
strider mod foreningens vedtægter, skaber splid blandt medlemmerne, eller hvis
særlige forhold giver anledning til det.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive
hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på
førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et
særligt punkt. En generalforsamlingens afgørelse af en eksklusion eller
udelukkelse kræver simpelt stemmeflertal.

§4

Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra
bestyrelsen. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves
én gang årligt i september.

§5

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær
generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes
med mindst tre ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside.
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Stk. 2
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem
bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i
restance til foreningen.
Stk. 3
Alle medlemmer som er fyldt 18 år og har været medlem af klubben i mindst 30
dage har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 4
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5
Ved valg til bestyrelsen skal den pågældende være til stede eller have afgivet
skriftlig fuldmagt og erklærer sig villig til at modtage valg.
Stk. 6
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være
formanden skriftligt i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen holdes.
Evt. indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage
inden generalforsamlingen.
Stk. 7
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen.
Stk. 8
Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.
Stk. 9
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer
(§ 10) og foreningens ophør (§ 11) gælder særlige regler – se de nævnte §§.
Stk. 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af regnskab for det forløbende år.
Behandling af eventuelle indkommende forslag.
Valg af:
Formand på lige år.
Kasserer på ulige år.
Valg af min. 3 bestyrelsesmedlemmer (skal være ulige antal).
2 på lige år
1 på ulige år
Valg af evt. 1 eller 2 suppleanter.
Valg af revisor lige år
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Greve Linedance
Vedtægter

3

Stk. 11
Formanden og dirigenten underskriver referatet.
Stk. 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 13
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.
§6

Forretningsudvalg
Forretningsudvalget er sammensat af formand, kasserer og et
bestyrelsesmedlem.
Stk. 2
Forretningsudvalget er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i
alle forhold.
Stk. 3
Formanden og kassereren har bankfuldmagt og er økonomisk ansvarlige.
Stk. 4
Forretningsudvalget udfærdiger selv sin forretningsorden.

§7

Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i foreningen sammen med et
bestyrelsesmedlem.
I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af kassereren sammen med et
bestyrelsesmedlem.

§8

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af
bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder
om dette.
Stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamling holdes senest en måned efter begæringen
er fremsat over for bestyrelsen.
Dagsorden skal indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§9

Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede
driftsregnskab og status forsynet med påtegning af revisor forelægges den
ordinære generalforsamling.

§ 10

Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er
påført dagsordenen, og tidsfristerne er overholdt. Forslaget er vedtaget, når
mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
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§ 11

Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 2
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. Hvis de nævnte
krav ikke kan opfyldes, er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, og der
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med simpelt
flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Stk. 3
Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening eventuelt
ved sammenlægning, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år,
hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttig dans i
kommunen.

Foreningen er stiftet lørdag den 21. september 1999 (Kildebrønde Linedance).
Vedtægterne blev ændret fredag den 26. marts 2010 (Greve Linedance).
Foreningen ændrede officielt navn til Greve Linedance torsdag den 1. juli 2010.
Vedtægterne blev total revideret på den ordinær generalforsamling fredag den 10. februar
2012.
§ 4 blev ændret på den ordinær generalforsamling fredag den 8. februar 2013.
§ 4 blev ændret på den ordinær generalforsamling fredag den 6. marts 2015.
§ 5 stk. 10 blev ændret på den ordinær generalforsamling fredag den 4. marts 2016.
Ændret fra ”min. 5 til min. 3 bestyrelsesmedlemmer.
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