Vedtægter for Køge Folkedanserforening
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FOR

KØGE FOLKEDANSERFORENING
Stiftet Køge den 26. august, 1942

Senest ændret på generalforsamlingen den 17. april, 2008

Erstatter tidligere love og vedtægtsændringer fra 1942, 1961, 1973, 1985, 1989, 1997 og 2019.

Vedtægter for Køge Folkedanserforening
NAVN OG FORMÅL
Par 1
Foreningens navn er Køge Folkedanserforening. Har hjemsted i Køge
Par 2
Foreningens formål er at arbejde på lokalt plan for at udbrede og bevare kendskabet til folkedanse og
folkemusik, at skaffe korrekte egnsdragter, samt hermed beslægtede opgaver.
MEDLEMMER OG REGNSKAB
Par 3
a. Foreningen optager aktive såvel som passive medlemmer, og kan oprette børne-, ungdoms- og
voksenhold.
b. Kontingentet, der fastsættes på generalforsamlingen er gældende for perioden 1/9 til 31/8 og
opkræves i rater, som fastsættes af bestyrelsen. Restancer på over 3 måneders kontingent
medfører slettelse af medlemsskabet.
c. Samtlige medlemmer tilmeldes landsforeningen Folkedans Danmarks voksen- eller børneafdeling.
d. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet, der skal være underskrevet af
formanden og kassereren, revideres af 2 revisorer, der vælges på den årlige generalforsamling
tillige med en revisorsuppleant.
e. Af revisionspåtegningen skal det fremgå at regnskabet er revideret i overensstemmelse med
kommunens revisionsbestemmelser.
BESTYRELSE
Par 4
a. Det daglige arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
For at være valgbar til bestyrelsen skal man være personlig myndig.
b. Herudover vælges 2 suppleanter, der har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
c. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, medens den øvrige bestyrelse
konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, pressesekretær og udvalgsmedlemmer.
d. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
e. Foreningen tegnes af tre medlemmer i forening, heriblandt formanden, kassereren, og et yderligere
medlem.
VALGPERIODER
Par 5
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år ad gangen, idet formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer
og den ene revisor afgår i ulige år, medens kassereren, 3 bestyrelsesmedlemmer og den anden revisor afgår
i lige år. Suppleanter og revisorsuppleanter vælges for et år ad gangen.
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GENERALFORSAMLING
Par 6
a. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af marts
måned. Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen.
b. Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden, revideret og kommenteret regnskab, samt
kommenteret forslag til budget for efterfølgende regnskabsår.
c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1
måned før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag sendes skriftligt til medlemmerne
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Par 7
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Beretning fra udvalg nedsat af generalforsamlingen
Kassereren forelægger det reviderede regnskab. Regnskab fra evt. udvalg.
Fastsættelse af kontingent for perioden 1/9 til 31/8
Kassereren forelægger budgettet
Indkomne forslag.
Valg
Eventuelt

Par 8
a. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer er
til stede. Deltagerne skal være fyldt 14 år for at være stemmeberettigede.
b. Valg og afstemninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Valgmetoden
er håndsoprækning medmindre blot et stemmeberettiget medlem fordrer skriftlig afstemning.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Par 9
a. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede
medlemmer skriftligt begærer det, eller når bestyrelsens flertal finder det påkrævet.
b. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom.
c. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 24 timers varsel.
LOVÆNDRINGER
Par 10
a. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer
er fremmødt, samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
b. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men der dog afgives 2/3 stemmer for
vedtægtsændringsforslaget, kan dette dog vedtages på en efterfølgende generalforsamling med
almindelig stemmeflerhed uanset antal fremmødte.
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UDVALG
Par 11
a. Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at arbejde med nærmere
præciserede opgaver inden for foreningens rammer.
b. Udvalgene skal bestå af et ulige antal medlemmer, hvoraf mindst 1 vælges af bestyrelsen.
Udvalgene konstituerer sig selv. De nedsatte udvalg er ansvarlige for den instans, der har nedsat
dem.
DRAGTUDVALG
Par 12
a. Til at forvalte foreningens samling af dragter og dragtdele nedsætter generalforsamlingen et
dragtudvalg på 3-5 medlemmer. Hvoraf dog et medlem vælges af bestyrelsen.
b. Hvert medlem vælges for en periode af 2 år.
c. Dragtudvalget konstituerer sig selv med en formand, kasserer og sekretær. Dragtudvalget skal
arbejde med at vedligeholde foreningens dragtsamling, ligesom det skal være de enkelte
medlemmer behjælpelig i dragtspørgsmål.
FORENINGENS OPLØSNING
Par 13
a. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer afgiver deres stemme, og hvor mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for opløsningen.
b. Bliver foreningen således opløst, skal foreningens dragter og øvrige formue overgå til en anden
forening eller institution i Køge kommune, der vil arbejde videre efter samme målsætning som
Køge Folkedanserforening. Alternativt overgår samtlige aktiver til landsforeningen Folkedans
Danmark.

OVERGANGSORDNING
På grund af overgang til kalenderåret som regnskabsår, indføjes i 1997 et ekstra regnskabsår, der løber fra
1/7 til 31/12. Herefter følger regnskabet kalenderåret.

