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HUMØRDANSERNE VEJLE

Vedtægter for Humørdanserne Vejle

§ 1 Navn
Foreningens navn er HUMØRDANSERNE VEJLE.
Foreningen er stiftet den 22. juni 2004.
Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.
Foreningen er medlem af DGI Vejle Amt.

§ 2 Formål
Foreningens formål er :

 at udbrede kendskabet til alle danseformer, med særlig vægt på pardans til fest og 
fornøjelse.

 at skabe samvær, trivsel og glæde ved dansen.
 at styrke fællesskabet og kammeratskabet blandt medlemmer.
 at varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne og DGI.

§ 3 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål og som 
vedkender sig nærværende vedtægter.
Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser. For disse hæfter alene foreningens 
formue.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 4 Kontingent
Kontingentets opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves hvert år i september/oktober måned.
Betalt kontingent refunderes ikke.
Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfald, kan bestyrelsen med 
8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.
Ingen, der er udelukket pga. kontingent restance, kan optages på ny som medlem af 
foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

§ 5 Foreningens ledelse
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af 
generalforsamlingen jfr. § 9. Mellem to generalforsamlinger er bestyrelsen foreningens 
øverste myndighed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal 
er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.
Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte 
lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
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§ 6 Tegning
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af 
formandens fravær, tegnes foreningen af næstformanden i forening med et 
bestyrelsesmedlem.
Kassereren må alene betale de daglige regninger.
Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes 
foreningen af den samlede bestyrelse.
Foreningen kan meddele prokura.

§ 7 Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

§ 8 Revision
Foreningens regnskab revideres af 1 af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for 
1 år ad gangen.

§ 9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag i klublokalet eller ved skriftlig meddelelse til 
samtlige medlemmer af foreningen.
Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel.
Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemning foregå skriftlig, når mindst 
25% af de fremmødte forlanger dette.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovlig indvarslet generalforsamling er 
altid beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag
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5. Valg
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer ulige år, vælges for 2 år
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer lige år, vælges for 2 år
Valg af 1 suppleant vælges for 1 år
Valg af 1 revisor vælges for 1 år
Valg af revisorsuppleant vælges for 1 år

6. Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal 
indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen 
fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 
4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt mødets ledelse, afstemning m.m. 
gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget.

§ 12 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 
af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse 
kræves, at mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal 
på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset 
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal 
samtidig træffes beslutning om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder 
eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formuen er effektueret.

****************************************

Ovenstående vedtaget den 22. juni 2004:

Grethe Riber Dam
(dirigent)

Vedtægtsændring angående § 12 er vedtaget på generalforsamling den 15. marts 2018.


