Vedtægter
FORENINGENS NAVN, HJEMSTED
Shufflin` Boots har hjemsted i Odense.
§ 1. FORMÅL
Stk. 1. At fremme interessen for linedance og country-musik i Odense.
§ 2. MEDLEMMER
Stk. 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål
og idégrundlag, kan optages som medlem af foreningen., dog kan passive medlemmer, og
medlemmer som ikke har været aktiv medlem af foreningen i mindst 3 måneder, ikke vælges i
bestyrelsen.
Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget
af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen. En eksklusion skal
godkendes af den nærmest følgende generalforsamling eller ved indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling.
§ 3. OFFENTLIGHED
Stk. 1. Fotos af medlemmer, taget ved arrangementer eller lign., må af foreningen anvendes
offentligt, f.eks. på hjemmeside, i artikler eller annoncer, medmindre der personligt gives til kende,
at man ikke ønsker det.
§ 4. GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i januar måned og indvarsles senest
30 dage før, ved opslag i undervisningslokalet.
Stk. 3. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmeudvalg
Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget.
Valg af bestyrelse
Valg af Bestyrelsessuppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Evt.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal ved navns underskrift tilstiles
et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5. Alle beslutninger på en ordinær generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 6. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på
ordinær generalforsamling.
Stk. 7. Ingen kan ved fuldmagt, på ordinær generalforsamling repræsentere andre.
Stk. 8. Over det på den ordinære generalforsamling passerede føres en protokol der underskives
af dirigenten.
§ 4. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, ved
opslag i undervisningslokalet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af 50 % af foreningens medlemmer.
Begæringen skal skriftligt fremsættes til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden og skal afholdes
senest fire uger efter modtagelsen.
Stk. 3. Alle beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindeligt
stemmeflertal.
Stk. 4. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på en
ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 5. Ingen kan ved fuldmagt, på den ekstraordinære generalforsamling repræsentere andre.
Stk. 6. Over det på den ekstraordinære generalforsamling passerede føres en protokol, der
underskrives af dirigenten.
§ 5. LEDELSE
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Stk. 2. På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges 3
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer,
bestyrelsesmedlemmer og diverse udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og
træffer de beslutningerm der er nødvendige for foreningens drift.
Stk. 3. Der vælges hvert år to nye bestyrelses-suppleanter (en første og en anden suppleant)

Stk. 4. Tegningsret for foreningen, har formand og kasserer. Ved køb, pantsætning eller salg af
fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse, der kan meddelelses
enkeltpersoner prokura.
§ 6. HÆFTELSE
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Kun ved ulovligheder, påhviler der foreningens bestyrelse personlig hæftelse.
§ 7. REGNSKABSÅR
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære
generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Stk. 2. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og status skal
forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
§ 8. VEDTÆGTSÆNDRING
Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer
stemmer herfor.
§ 9. FORENINGENS OPLØSNING
Stk. 1. Vedrørende foreningens opløsning kan dette kun ske ved at 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer herfor på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger.
Stk. 2. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der
ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende
generalforsamling.
Ovennævnte vedtægter er blevet godkendt på den ordinære generalforsamling den 28 januar 2020.

