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NORDSJÆLLANDS TANGOFORENING

VEDTÆGTER

Vedtægter vedtaget 18. februar 2001

§ 1
Navn

Foreningens navn er “Nordsjællands Tangoforening”.

§ 2
Formål

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for den argentinske tangokultur og
tangodansen.

§ 3
Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle der har interesse for den argentinske tango og som kan fremme
foreningens formål.

Optagelse som medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen. Kontingentet fastsættes af
generalforsamlingen. Ved kontingent-restance udover 1 år kan generalforsamlingen ekskludere
medlemmet.

Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling udpeges efter vedtagelse på en generalforsamling.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent,  har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og er ikke
valgbare til bestyrelsen.

§ 4
Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling finder sted en
gang om året. Meddelelse om tid, sted og dagsorden skal sendes til medlemmerne mindst fire uger
forinden.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
7. Eventuelt.
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På indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal oplyses:

1. Navn på bestyrelsens medlemmer med oplysninger om, hvem der er på valg og hvilke af
disse, der kan genvælges.

2. Forslag, som medlemmer ønsker optaget på dagsordenen, skal senest 2 uger inden
generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde. Forslagene skal være ledsaget af en kort
motivering.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er
lovligt indvarslet. Der kan ved generalforsamlingen kun foretages afstemning om punkter, der har
været optaget på dagsordenen. Den ordinære generalforsamling træffer sine beslutninger ved simpel
majoritet. På generalforsamlingen kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvis der under behandling af et
forslag på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag, skal det ændringsforslag, som efter
dirigentens skøn adskiller sig mest fra det oprindelige forslag stilles til afstemning først. Vedtages
ændringsforslaget, bortfalder de øvrige forslag, herunder det oprindelige forslag. Forkastes
ændringsforslaget, fortsættes med afstemning efter de samme retningslinier.

Der føres referat over forhandlingerne på generalforsamlingen. Dette skal godkendes og underskrives
af dirigenten og sekretæren. Referatet skal af bestyrelsen udsendes til samtlige medlemmer senest 3
måneder efter generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 5
medlemmer fremsætter motiveret skriftligt forslag herom. Der anvendes samme varsel og frist for
dagsordenens udsendelse som ved ordinær generalforsamling. Den skriftlige anmodning skal
indeholde angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes senest 1 måned efter anmodning er fremkommet til foreningens formand. Ved ekstraordinær
generalforsamling træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte.

§ 5
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved almindeligt
stemmeflertal. På generalforsamlingen anvendes skriftlig afstemning såfremt antallet af opstillede
kandidater overstiger det antal medlemmer, der skal vælges eller hvis skriftlig afstemning kræves af
ét medlem. Hvert medlem kan afgive lige så mange stemmer, som der er ledige poster i bestyrelsen,
dog højst én stemme per kandidat.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand,  sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig
når 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
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§ 6
Regnskab og økonomi

Foreningen tegnes juridisk og økonomisk af formanden og ét bestyrelsesmedlem.

Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget og regnskab. Regnskabet
revideres af én revisor, valgt på generalforsamlingen uden for bestyrelsen. Senest 14 dage efter
regnskabsårets udløb afgives regnskabet til revision. Det reviderede regnskab forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 7
Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan foreslås af bestyrelsen eller af mindst 10 ordinære medlemmer igennem
formanden. Forslagene skal udsendes til medlemmerne samtidig med dagsordenen for general-
forsamlingen. Vedtagelse forudsætter at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er
tilstede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Hvis mindre end
halvdelen af medlemmerne er tilstede, skal en ekstraordinær generalforsamling indkaldes. Ved den
ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages ved simpel majoritet.

§ 8
Opløsning

Forslag om opløsning af foreningen optages som punkt på den udsendte dagsorden for ordinær
generalforsamling. Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor
mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de tilstedeværende
medlemmer stemmer herfor.

Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er halvdelen af selskabets stemmeberettigede
medlemmer til stede, men de tilstedeværende medlemmer ved simpelt stemmeflertal stemmer for
opløsning, skal forslaget sendes til urafstemning. Ved urafstemning kan opløsningen vedtages ved
simpelt stemmeflertal.

Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel positiv formue tilsvarende danske tangoforeninger
efter den siddende bestyrelses valg.
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