
Vedtægter Ullerup Linedance
Stiftet 30 april 2001

§ 1. Foreningens navn:
Ullerup Linedance hjemsted Tårnby Kommune.
Foreningens adresse er formandens adresse.
Foreningen tegnes af formand og kasserer
Foreningen er tilknyttet DGI Storkøbenhavn

§ 2. Foreningens formål er at stimulere musiklivet og interessen for Linedance, samt kulturelt virke for
at fremme det folkelige foreningsarbejde i hovedstadsregionen.

§ 3. Medlemskab kan opnås ved indmeldelse og betaling af kontingent. 
Aktive og passive medlemmer er ligestillet og betaler samme kontingent.

§ 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og gælder for et år.
Der betales halvårlig for undervisningen.

§ 5. Generalforsamlingen er foreningen øverste myndighed og afholdes én gang om året
Inden udgangen af marts.  Indkaldelsen sker med 14 dages varsel pr. mail til hvert medlem via en 
database, samt den fremlagte mappe på alle dansedage, og på foreningens hjemmeside.
Det er medlemmernes pligt selv at oplyse om ny mail adr.

§ 5a Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, uanset antallet af 
fremmødte medlemmer. (ved stemmelighed gælder formandens stemme for 2)

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, 
 når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring om det, eller efter
 bestyrelsens skøn. (ved stemmelighed se § 5) I så fald skal generalforsamlingen
afholdes senest 3 uger efter anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.
Indkaldevarslet er 8 dage, dagsordnen bekendtgøres ved indvarslingen.

§ 7. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske med 2/3  flertal blandt de fremmødte 
medlemmer.

§ 8. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
      7dage før, og de skal fremsættes skriftligt.

§ 9.   Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Forelæggelse af revideret regnskab
4) Kontingent
5) Valg af bestyrelse (med angivelse af hvem der er på valg)
6) Valg af 2 bilagskontrollanter samt 1 suppl. som er valgt for 2 år af gangen
7) Indkomne forslag
8) Eventuelt (her kan ingen forslag besluttes)
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§ 10. Foreningen daglig ledelse består af formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter, som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Formand og 
næstformand kan ikke afgå samme år. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer formand, 
næstformand og kasserer.

§ 11. Bestyrelsen alene beslutter arrangementer for indeværende sæson.

§ 12. Ved evt. opløsning af foreningen indkaldes medlemmerne skriftlig til ekstra ordinær 
generalforsamling, med 14 dages varsel.  
Foreningens ophør kræver mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede som stemmer for.
Evt. overskud tilfalder foreningen afasi ramte.

§ 13 Foreningen Ullerup Linedance  hæfter alene med sin evt. formue. 

Redigeret og godkendt på generalforsamlingend. 22 marts  2010

Formand:……………………………………….

Ordstyrer:………………………………………….
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