
Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers 
 

 
Navn og hjemsted: Foreningen  ”Sydfyns Linedancers – Linedance for Joy” er stiftet d. 26. August
2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling 23. maj 
2013 vedtog generalforsamlingen enstemmigt at ændre forenings officielle navn til: ”Sydfyns 
Linedancers” 
 
Formål: Foreningens formål er at etablere gode rammer for undervisning i linedance og for 
aktiviteter og socialt fællesskab i foreningen.  Foreningen bygger på medlemmernes 
medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. Alle medlemmer har medansvar for at bidrage til 
det positive sociale samvær og den gode stemning og omgangstone. 
 
Medlemskab: Alle medlemmer er aktive medlemmer, og enhver som er fyldt 12 år kan optages. 
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens 
formålsbestemmelse. 
 
Indmeldelse: Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For 
medlemmer under 18 år skal indmeldelsen være underskrevet af forældre eller værge. Ved 
indmeldelsen skal medlemmet have udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter. 
 
Udmeldelse: I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske 
mellemværender med foreningen afvikles. 
 
Kontingent: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og 
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 
 
Restance: Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 
 
 
Udelukkelse og eksklusion: Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), 
såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder 
sine medlemsforpligtelser. 
 
Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle 
anliggender. Ordinær generalforsamlingen afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned. 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med seks ugers varsel ved indkaldelse via 
foreningens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal 
være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der 
indkommet forslag skal disse, sammen med dagsordenen, være tilgængelige for medlemmerne 
senest to uger før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle aktive medlemmer 
samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i 
kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet 
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 



Dagsorden: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
• Valg af dirigent og referent 
• Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
• Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent 
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleanter til bestyrelsen
• Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant
• Eventuelt 

 
Generalforsamlingens ledelse: Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der 
vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes 
ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør 
kvalificeret flertal. Såfremt et medlem kræver det kan afstemningen foretages skriftligt. Ved 
personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et beslutningsreferat på generalforsamlingen og 
dette godkendes og underskrives af dirigenten. 
 
Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes 
af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, 
som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest seks uger efter begæringens 
modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de 
samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 
 
Bestyrelsen: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 
af dens medlemmer er til stede, herunder formand eller næstformand. Bestyrelsens beslutninger 
føres til referat. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til 
vedtægten. Der afholdes bestyrelsesmøder 3 gange årligt. 
 
Bestyrelsen består som minimum, af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 
yderligere 1 medlem samt 1 suppleant. Bestyrelsen vælges for to år af gangen på den ordinære 
generalforsamling.  De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælger, ved et 
efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde formand og næstformand samt kasserer. 
 
To (tre)  bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og tre(4) bestyrelsesmedlemmer er på valg i 
lige år. Hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg i henholdsvis lige og ulige år vedtages af 
bestyrelsen på det første konstituerende bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen skal arbejde for, at foreningen er medlemmernes forening. Derfor er ros, ris og forslag 
et vigtigt redskab i bestyrelsesarbejdet, idet disse input fra foreningens medlemmer skal medvirke 
til at udvikle foreningen i henhold til medlemmernes ønsker. Bestyrelsen skal derudover arbejde for,
at det sociale samvær får gode betingelser gennem forskellige arrangementer og aktiviteter i årets 
løb. 
 
 



 Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer der er fyldt 18 år og har stemmeret, dog med 
følgende undtagelser: 
Bestyrelsesmedlemmer må ikke være i nærmeste familie med hinanden (dvs. mand/hustru – 
børn/forældre) eller samboende.  Bestyrelsesmedlemmer må ikke være bestyrelsesmedlem i andre 
linedance foreninger eller klubber. En af foreningen aflønnet person kan ikke samtidigt være 
bestyrelsesmedlem, idet man som aflønnet regnes for ansat af bestyrelsen og som sådan virker i 
henhold til aftale med bestyrelsen. 
 
Regnskab: Foreningens regnskabsår følger sæsonen. Bestyrelsen skal inden den årlige 
generalforsamling afgive rapport for det foregående år til bilagskontrollanten. Årsrapporten 
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med 
bilagskontrollantens påtegning og underskrift. 
 
Bilagskontrollant: På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en 
bilagskontrollant og dennes suppleant. Bilagskontrollanten må ikke være i familie med/samboende 
med kassereren. Kontrollanten skal hvert år inden generalforsamlingen gennemse årsrapporten og 
påse, at beholdningen er til stede.  
 
Tegning og hæftelse: Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske transaktioner over 5000 
kr. kræves der dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb eller salg over 5000 kr. skal 
godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 5000 kr. godkendes af
generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtigelser, som påhviler foreningen. Foreningens indtægter skal bruges til foreningens 
medlemmers gavn og glæde. 
 
Vedtægtsændringer: Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 
to tredjedel af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 Opløsning: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særligt 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to 
tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er generalforsamlingen ikke 
beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 
ovennævnte stemmeflertal, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. På 
generalforsamlingen skal desuden træffes beslutning om, hvilke almennyttige /almen velgørende 
formål, foreningens formue og løsøre skal tilgå.


