Love og vedtægter.
§ 1. Foreningens navn: Skanderborg Folkedanserforening af 1970.
§ 2. Foreningen er upolitisk.
§ 3. Generalforsamlingen er øverste myndighed.
§ 4. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest 21 dage i forvejen, ved opråb i
undervisningslokalet, med følgende dagsorden:
•
•
•
•

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag

• 5. Valg til bestyrelsen:
o Formand (lige år)
o Kasserer (ulige år)
o 5 bestyrelses medlemmer (3 i lige og 2 i ulige år)
o 1 suppleant for bestyrelsen
o 1 revisor
o 1 revisor suppleant
o Fanebærer
• Kommende arbejde
• Eventuelt
Aktive medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.
Forældre til børn under 18 år må deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.
§ 5. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal.
Forslag - også lovændringer - som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og afgøres af de
fremmødte ved simpel stemmeflertal.
Forslag der ønskes behandlet skal fremligges til gennemsyn i øvelseslokalet 8 dage før
generalforsamlingen. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem forlanger det.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når
1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter personligt underskrevet
begæring herom, og vedlagt det forslag, der ønskes behandlet.
Bestyrelsen skal straks med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
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I øvrigt gælder samme betingelser og bestemmelser som til den ordinære generalforsamling.
§ 7. På generalforsamlingen i februar vælges bestyrelsen ifølge de gældende regler. Alle valg
gælder 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
I tilfælde af stemmelighed inden for bestyrelsen er formandens stemme den afgørende.
§ 8. Bestyrelsen fastsætter kontingent for den kommende sæson.
Ingen kan overvære en generalforsamling uden at have betalt kontingent.
§ 9. Bestyrelsen bestemmer øvelsesaftenerne, hvor de skal afholdes, antager danseleder og musik.
Bestyrelse nedsætter dragtudvalg, og andre udvalg, der måtte være nødvendige. De af
bestyrelsen nedsatte udvalg er underlagt denne.
Medlemmer, der ønsker at deltage i opvisning, forpligter sig til at optræde i dragter, godkendt
af dragtudvalget, og forpligter sig til at følge danseledernes anvisninger.
§ 10. Bestyrelsen har ret til, dersom et medlems optræden gør det nødvendig, at sætte vedkommende i karantæne - dog ikke udover ½ år.
Bliver det nødvendigt kan bestyrelsen helt udelukke et medlem af foreningen. Dog skal dette
godkendes på en ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet.
Det udelukkede medlem har ret til at overvære sin egen sags behandling på generalforsamlingen.
§ 11. Foreningens formål er bevarelse og udbredelse af de gamle folkedanse, melodier og dragter
gennem:
1. Indøvelse af de gamle danse efter nøjagtig beskrivelse og under kyndig vejledning.
2. Anskaffelse af litteratur, der omhandler de gamle danse, dansemusik, dragter og
skikke.
3. Opvisning og agitation.
§ 12. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Alle pengene indsættes på konto. Kun formanden og kasserer kan hæve på kontoen.
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt - for de for foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
§ 13. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler landsforeningen.
Således vedtaget på generalforsamlinger den 5.2.1980, tilføjelse den 4.2.1985,3.2.1986. Diverse
ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 26.2.1990 og den 5.2.1996.
Revideret og godkendt af bestyrelsen den 13.11 2014
Bestyrelsen
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