§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder
det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt
krav herom med forslag til dagsorden.

§ 9 Regnskab.

Vedtægter for

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 10 Tegning af foreningen.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren, dog ved køb,
salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede
bestyrelse.

§ 11 Hæfteparagraf.
Foreningens medlemmer, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i foreningen, hæfter
ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlem
mer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 12 Opløsning.
stk. 1
Beslutning om foreningens ophør, kan kun træffes på en, med det formål, særlig
indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med mindst 3/4 af de afgivne
gyldige stemmer.
stk. 2
I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anven
delse af foreningens evt. formue m.m. som dog under alle omstændigheder skal
anvendes til folkedanseformål under Folkedans Danmark eller DGI Sønderjylland.
stk. 3
Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.
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Folkedansere

§ 1 Navn.

stk. 6

Foreningens navn er Aabenraa Folkedansere, stiftet d. 18. august 1960. Forenin
gen har hjemsted i Aabenraa kommune, Region Syddanmark.

Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, sidder
vedkommende hele det afgåede bestyrelsesmedlems periode ud.

§ 2 Formål.

§ 6 Revisorer.

Foreningens formål er at arbejde for udbredelse af folkedans og folkemusik, at
samle, bevare og værne om gamle folkedragter, folkemusik og tilhørende traditio
ner. Dette søges bl.a. opnået ved at deltage i kurser, legestuer og opvisninger, samt
ved samarbejde med andre foreninger med beslægtede formål.

Der vælges 2 revisorer for 2 år med l på valg hvert år. Der vælges en suppleant
for 1 år.

§ 7 Generalforsamling.
stk. 1

§ 3 Tilhørsforhold.
Foreningen er tilsluttet Folkedans Danmark og DGI Sønderjylland.

§ 4 Medlemmer.
Som medlemmer kan optages alle, der har interesse for sagen. Bestyrelsen kan
ekskludere et medlem, hvis den skønner, at vedkommende modarbejder forenin
gens formål. Bestyrelsens afgørelse skal, uden opsættende virkning, forelægges på
først kommende generalforsamling.

§ 5 Bestyrelse.
stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Alle valg gælder for 2 år med
3 på valg hvert år. Valgbare er aktive medlemmer fra 18 år.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i
april måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

stk.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk. 3
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, dog kræver ved
tægtsændringer samt udelukkelse af et medlem, mindst 2/3 af de afgivne gyldige
stemmer for forslaget.
Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
stk. 4

stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest 14
dage efter generalforsamlingen.

stk. 3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fastsætter foreningens kontin
gent.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
L Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
b. Revisor og suppleant
6. Eventuelt.

stk. 4
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 5
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af besty
relsen.

stk. 5
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af diri
genten.

