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Vedtægter
for

Hørsholm
Folkedanserforening
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§ 1. Navn og hjemsted.
Stk. 1. Foreningens navn er Hørsholm Folkedanserforening og er
hjemmehørende i Hørsholm Kommune.

§ 2. Formål.
Stk. 1. Foreningens formål er at virke for bevarelse og udbredelse af fortrinsvis danske folkedanse,
dansk spillemandsmusik og danske egnsdragter fra det attende og nittende århundrede.
Stk. 2. Foreningens formål skal formidles gennem undervisning og opvisninger.

§ 3. Medlemskab.
Stk. 1. Som aktivt medlem kan optages enhver, der vil arbejde for
foreningens formål og følge foreningens love.
Stk. 2. Som passive medlemmer kan optages enhver, som vil støtte
foreningens formål. Passive medlemmer kan ikke deltage i sæsonundervisningen, men dog i foreningens øvrige arrangementer.
Stk. 3. Alle foreningens medlemmer såvel aktive som passive er medlem af ”Dans Danmark”. Ny
medlemmer fra indmeldes datoen.
Stk. 4. Bestyrelsen kan henstille til generalforsamlingen, at personer, der ved særlig indsats for foreningen har gjort sig fortjent hertil, udnævnes til æresmedlem.

§ 4. Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned.
Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt via brev eller e-mail, med mindst 20 dages
varsel ved udsendelse af dagsorden til den af medlemmerne sidst opgivne adresse eller e-mailadresse
samt via foreningens hjemmeside.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt via brev eller e
-mail, være indgivet til formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Kun rettidigt
indkomne forslag kan behandles på general-forsamlingen.
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Stk. 5. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og kasserer, og
bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Valg af stående udvalg.

9. Valg af fanebærer.
10. Eventuelt.
Stk. 6. Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7. Stemmeret opnås ved aktivt medlemskab i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.
Stk. 8. Passive medlemmer, medlemmer der ikke er fyldt 14 år samt
medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.
Stk. 9. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 10. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jævnfør dog

§ 4, Stk. 12.
Stk. 11. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning, står
stemmerne atter lige, falder forslaget.
Stk. 12. Til vedtagelse af beslutninger om:
1. ændringer af foreningens love,
2. forslag om ekstraordinært kontingent,
3. optagelse af lån
kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
Stk. 13. Såfremt et af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger
det, skal afstemningen være skriftlig.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af
bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen har fremsat skriftligt ønske herom, indeholdende den ønskede
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dagsorden og behørigt underskrevet af medlemmerne. Som grundlag for indkaldelse benyttes den på tidspunktet gældende medlemsfortegnelse. I perioden 1. april ‑ 30. september benyttes medlemsfortegnelsen
som er gældende den 31. marts s. å.
Stk. 2. Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling, i månederne maj ‑ september dog med 3
ugers varsel.
Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at begæring herom er
fremsat.
Stk. 4. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt.
Stk. 5. Til vedtagelse af beslutninger kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 6. Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig og dagsorden fastholdes,
indkaldes inden 14 dage til ny ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.
Stk. 7. Stemmeberettigede på den ekstraordinære generalforsamling er de samme som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsen.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 4 medlemmer:
a. formand
b. næstformand
c. kasserer
d. sekretær
Stk. 2. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Lønnede danseledere kan ikke beklæde formandsposten.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Stk. 5. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlem
på ulige årstal. Såfremt den siddende formand eller kasserer går af i utide, skal en ny formand eller kasserer vælges for resten af valgperioden ved den førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Ved hver generalforsamling kan vælges en bestyrelsessuppleant for et år.
Stk. 7. Valgbar til bestyrelsesposter er ethvert aktivt medlem over 18 år.
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Stk. 8. Medlemmer der har bofællesskab kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det nødvendigt - eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 11. Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af mødedeltagerne.
Stk. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 af den samlede bestyrelse er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 13. Foreningen forpligtes og tegnes overfor tredjemand af formanden, eller fungerende formand, i
forbindelse med et bestyrelsesmedlem som i økonomiske sager skal være kassereren.

§ 7. Regnskab.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører kassebog og medlemsfortegnelse.
Stk. 3. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige en måneds kontingentindbetaling. Øvrige midler
skal indsættes i en bank eller sparekasse.

Stk. 4. Foreningens formue anbringes så den giver det størst mulige afkast.
Stk. 5. Foreningens midler kan kun hæves af kassereren i forening med formanden eller næstformanden.
Stk. 6. Ved hver generalforsamling vælges en revisor for 2 år, således at der hele tiden er to revisorer.
Stk. 7. Ved hver generalforsamling vælges en revisorsuppleant for et år.
Stk. 8. Valgbar til revisorhverv er ethvert medlem over 18 år.
Stk. 9. Bestyrelse og revisorer har til enhver tid ret til at forlange
foreningens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kassebeholdning forevist.
Stk. 10. Regnskabet skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 11. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen
art.
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§ 8. Kontingent.
Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Stk. 2. Hvert medlem betaler kontingent i 1 rate med forfaldsdato 15. oktober eller i 2 rater med forfaldsdato 1. oktober og 1. januar.
Stk. 3. Passivkontingent betales en gang årligt inden den 31. december.
Stk. 4. Står et medlem i restance i mere end 2 måneder betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

§ 9. Stående udvalg.
Stk. 1. Foreningen har følgende stående udvalg:
1. festudvalg

(mindst 2 medlemmer)

2. dragtudvalg

(mindst 2 medlemmer)

3. foreningsaftensudvalg

(mindst 2 medlemmer)

Stk. 2. Udvalgenes medlemmer vælges på generalforsamlingen for en toårig periode. et medlem vælges
på lige årstal, og et medlem på ulige årstal.
Stk. 3. Udvalgene supplerer sig selv indenfor valgperioden.
Stk. 4. Udvalgene er underlagt bestyrelsen og er ansvarlig overfor denne.

§ 10. Opløsning.
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, og når der derefter ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer afgives
mindst 2/3 stemmer for opløsning blandt de afgivne stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tildeles dens formue og øvrige ejendele til et almennyttigt formål eller til en organisation efter Generalforsamlingens beslutning.
-------------------------------------------Vedtaget på generalforsamlingen den 29. januar 1982,
og ændret på generalforsamlingerne den 10. februar 1984 (§§ 6, 8, 9 og 10),
6. februar 1990 (§§ 4, 7 og 8), 14. februar 1996 (§ 9, stk. 2). 16. februar 2000 (§4 og 7). 13. februar
2002 (§6, stk5) ekstraordinær 11. September 2002 (§4, stk2),
14. maj 2008 (§4 stk.3), 28. april 2010 (§9 stk.1), 20. april 2016 (§3 stk3, §10 stk2)
25. april 2018 (§4 stk.4 og 8, - §6 stk.7,- §7 stk.3, 8 og 10,- §9 stk. 1og2,- §10 stk.2 og 3.)
12.august 2020 (§6 stk.2 og 8.), 20.april 2022 (hele §6).
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