VEDTÆGTER
FOR
HJEMSTAVNS FOLKEDANSERNE

Stiftet på Niels Ebbesen Skolen
Frederiksberg den 27. april 1959

Ændret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2018 – udgave 8.

§1

§ 14

Foreningens navn er: Hjemstavns Folkedanserne.
Foreningen er stiftet den 27. april 1959 og er hjemmehørende i Frederiksberg
Kommune.

Når et medlem modarbejder foreningen i dens virksomhed eller dens formål,
samt viser usømmelig opførsel ved sammenkomster, kan bestyrelsen
ekskludere pågældende.
Eksklusionen kan dog af den ekskluderede indankes for den første
generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at give møde og
forsvare sin handling, og eksklusionens gyldighed afgøres da af
generalforsamlingen.

§1A
Foreningens mål er at virke for højnelse og forståelse af al god
hjemstavnskultur i almindelighed og i særdeleshed til bevarelse og fremme af
folkedans, folkemusik, folkesang, egnsdragter og egnsskikke, og derigennem
som et led i et dansk og mellemfolkeligt arbejde virke for et sundt fritids- og
fornøjelsesliv. Dette søges opnået gennem afholdelse af undervisning,
legestuer, opvisninger samt deltagelse i danske, nordiske og andre
mellemfolkelige stævner.

§ 15
Ved opløsning af foreningen skal foreningens aktiver anvendes til beslægtede
formål efter generalforsamlingens beslutning.

§ 16
§2
 Foreningen skal stå tilsluttet. Folkedans Danmark.
Samtlige aktive medlemmer skal være medlem af Folkedans Danmark.
§3
Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 3 år.
Ligeledes optages passive medlemmer med taleret, men uden stemmeret ved
generalforsamlingen.
Personer under 18 år kan være repræsenteret ved deres forældre/værge, der
ligeledes kan vælges til tillidsposter.

§4
Kontingent fastsættes én gang årligt ved den ordinære generalforsamling for
såvel aktive som passive medlemmer.
Årskontingent betales pr. 1. oktober. Der vedtages et mindre kontingent for
unge under uddannelse.

Tvivlsspørgsmål angående disse vedtægters fortolkning afgøres af
bestyrelsen, men kan derefter forlanges henvist til den ordinære
generalforsamling, og anden afgørelse bestemmes ved almindeligt
stemmeflertal.
Hvor disse vedtægter ingen retningslinjer giver, skal bestyrelsen afgøre sagen
under ansvar over for generalforsamlingen.

Senest ændret på generalsamlingen den 14. april 2018

Under eventuelt kan der ikke træffes bindende beslutninger. Der kan dog
foretages vejledende afstemninger.

§5
Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

§ 10
Æresmedlem: Generalforsamlingen kan ved et stemmeflertal på ¾ af de
fremmødte stemmeberettigede, efter henstilling fra bestyrelsen eller ved
indsendt forslag fra et eller flere medlemmer, udnævne et medlem til
æresmedlem, dersom vedkommende direkte eller indirekte har gjort et stort
og uegennyttigt arbejde for foreningen eller til ære for denne.
Æresmedlemmer er kontingentfrie og har status som aktive medlemmer.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når
mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.
Når en sådan ekstraordinær generalforsamling ønskes afholdt, skal begæring
indgives skriftligt til formanden med motiveret dagsorden af, hvad der ønskes
behandlet, hvorefter formanden indkalder til ekstraordinær generalforsamling
med mindst 14 dages varsel, til afholdelse inden 30 dage efter begæringens
modtagelse.
For at en sådan ekstraordinær generalforsamling skal have gyldighed, skal
mindst 2/3 af de opfordrende give møde.
Der kan på en ekstraordinær generalforsamling kun behandles de punkter,
der er fremsat med skriftlig, motiveret dagsorden.

Formand
Kasserer
3 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at
formanden og et bestyrelsesmedlem eller kassereren og 2
bestyrelsesmedlemmer vælges samtidigt.
Der vælges endvidere for en periode på et år 1 revisor, en revisorsuppleant
samt 1 bestyrelsessuppleant.
Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Herudover
konstituerer bestyrelsen sig selv ved første bestyrelsesmøde.
For at kunne vælges til bestyrelsen fordres, at vedkommende har været aktivt
medlem i mindst 12 måneder.
Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer. Medlemmer, der lader
sig vælge, skal være personligt til stede på generalforsamlingen eller lade sig
repræsentere af en myndig person, der i så fald må præsentere skriftlig
fuldmagt fra den pågældende.
Fuldmagten, der skal være udstedt specielt til den førstkommende
generalforsamling, skal afleveres til dirigenten.
En tillidspost er et hverv, hvortil en person vælges af generalforsamlingen. Et
medlem kan kun vælges til 1 tillidspost, herfra er undtaget de i § 5 A og 5 B
nævnte.

§5A
§ 12
På generalforsamlingen vælges 1 dirigent, som skal lede forhandlingerne og
underskrive forhandlingsprotokollen.

§ 13
Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt mindst ét medlem anmoder derom.

Festudvalget består af 2 medlemmer samt et medlem fra bestyrelsen.
De 2 festudvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en 2-årig
periode, således at der er én på valg hvert år.
Formand og kasserer kan ikke sidde i festudvalget.
Udvalget er ikke beslutningsdygtigt. Dets formål er at hjælpe med at
planlægges fester og andet.
Suppleant til festudvalget vælges hvert år.
Festudvalget vælger selv det antal hjælpere, det har behov for, til ethvert
arrangement.

§5B
Fanebærer og fanebærersuppleant vælges for et år ad gangen af
generalforsamlingen.
Fanebæreren er ansvarlig for, at fanen er i ordentlig stand.
Bestyrelsen kan fratage fanebæreren fanen, såfremt den bliver misligholdt, og
overlade den til suppleanten.

Til enhver ordinær generalforsamling skal regnskabet fremlægges til
godkendelse i revideret stand.
Regnskabet går fra 1/1 til 31/12 (kalenderåret).
Foreningens formue indsættes i pengeinstitut. Den kontante kassebeholdning
må ikke overstige 5.000 kr.

§8

§5C

Revisoren skal hvert år revidere regnskabet med bilag og – dersom det findes
i orden – forsyne det med sin underskrift. I modsat fald skal revisoren
omgående indsende rapport til bestyrelsen om eventuelle tvivlsspørgsmål.

Foreningens blad, ’Hjemstavns Posten’ udkommer digitalt 5 gange pr. sæson.
Bladet offentliggøres på foreningens hjemmeside og sendes pr. e-mail til alle
foreningens medlemmer, passive medlemmer, æresmedlemmer og
forældrerepræsentanter/værger til ikke-myndige medlemmer, dog sender
bestyrelsen en papirkopi til de husstande, der ikke har en e-mail adresse.
Kun en papirkopi udsendes pr. husstand.

§9

Redaktøren, der vælges for en 1-årig periode af generalforsamlingen, skal
være uafhængig og vælger selv sine medredaktører. Bladet kan benyttes af
alle; indlæg kan optages anonymt, såfremt redaktøren er bekendt med
indsenderen. Redaktøren er alene ansvarlig over for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
En generalforsamlings beslutning er gyldig, når stemmeflertal opnås, selv om
der kun er 6 medlemmer foruden 3 bestyrelsesmedlemmer til stede.
For at vedtage ændringer til foreningens vedtægter kræves et fremmøde på
mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Opløsning af foreningen kan kun vedtages, når mindst 7/10 af foreningens
medlemmer har givet møde, og 2/3 stemmer herfor.

§5D
Foreningen tegnes i fællesskab af formand og kasserer.

§6
Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for den rette forvaltning af foreningens
midler.
Bestyrelsen udfører de med en sådan stilling forbundne pligter uden vederlag,
dog bliver repræsentationsudgifter ved fester og møder godtgjort bestyrelsen
og assisterende.

§7
Kassereren fører foreningens regnskab, som denne er pligtig til at fremlægge,
når formanden og ét bestyrelsesmedlem eller flertallet af bestyrelsen forlanger
det.

Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned og indvarsles af
bestyrelsen mindst 14 dage forinden i Hjemstavns Posten eller pr. brev, som
fremsendes eller uddeles til medlemmerne, dog kun 1 stk. pr. husstand.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilsendt
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen i nævnte rækkefølge
mindst indeholde:
Valg af dirigent
Formandens beretning (udsendes sammen med indkaldelsen)
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg
Fremtidigt arbejde
Eventuelt

