
Vedtægter for foreningen ”Real Linedance” : 

§ 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er ”Real Linedance”. Foreningen har hjemsted i Randers Kommune.  

§ 2 Foreningens formål:  

1) at fremme kendskabet linedance. 

 2) at tilbyde linedance på alle danseniveauer for unge og voksne.  

3) at nuancere og forny linedance traditionen.  

4) at have socialt samvær gennem linedance og skabe danseglæde. 

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. 

§ 3 Foreningens drift:  

Foreningen finansieres via kontingenter, tilskud samt sponsorater. Et eventuelt overskud i foreningen vil gå til 
afholdelse af arrangementer i foreningsregi. 

§ 4 Medlemskab: 

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 

Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har 
betalt sit kontingent senest en måned efter, at der er rykket for det. 

Nye medlemmer kan tilbydes 1 gratis prøvetime. 

§ 5 Kontingent:  

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen. 

1) Kontigent betales kvartalsvis forud, senest den sidste hverdag i måneden før. 

2) Der betales for det antal dansegange, som det pågældende kvartal dækker. Ved indmeldelse midt i en 
periode, betales for det antal dansegange, der er tilbage i perioden. 

3) Indmeldelse er bindende. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel ved udgangen af måneden før den 
sidste måned i en danseperiode. Hverken kontingent eller indmeldelsesgebyr refunderes.  

4) Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr på 100,-  

5) Det er ikke muligt at betale pr. gang i sæson perioden. Sæsonen går fra uge 2 til 31. maj samt uge 33 til 
uge 50. Der danses ikke i uge 7 og uge 42. 

§ 6 Foreningens ledelse: 

 Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.  

§ 7 Generalforsamlingen: 

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året inden udgangen af marts måned.  





Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden: 

         1) Valg af dirigent.  

2) Bestyrelsens beretning. 

3) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.  

4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget til orientering.  

5) Behandling af indkomne forslag.  

6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.  

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.  

8) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

      9) Eventuelt.  

      Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af 
bestyrelsen.  

      Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.  

      Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.  

      Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægt-
erne. 

      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

  Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen. 

 Generalforsamlingen indkaldes ved opslag og skrives på foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.  

Senest 14 dage før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.  

Foreningens regnskab vedlægges endelig dagsorden, som offentligøres 1 uge Generalforsamlingen.  

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste 
stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.  

      § 8 Ekstraordinær generalforsamling:  

           Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 15 medlemmer begærer   
det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages 
varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.  

      § 9 Bestyrelsens sammensætning: 

       Bestyrelsen består af 5 personer : formand, næstformand, kasserer, 2 medlemmer ( 1 referent ) samt 2 
suppleanter. 

       De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  



      Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer samt 1 suppleanter for en periode af 2 år og 2 medlemmer   
og 1 suppleanter for en periode af 1 år. 

      § 10 Bestyrelsens opgaver og virke: 

      Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig over for Randers Byråd for anvend-   
else af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 

      Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. 

      Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt 

      Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyr-  
elsesmedlemmer kræver det. 

      Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 

      Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden 
og referenten. 

      Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den funge-    
rende formands stemme udslagsgivende. 

      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.     

        Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.  

        Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

§ 11 Budget, ansøgning, regnskab og revision: 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen. 

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.  

Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen.  

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

§ 12 Tegningsret: 

       Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af        
kassereren samt et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. 

      Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi over kr. 1000,00 kræver hele bestyrelsens godkendelse.  

      § 13 Hæftelse: 

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget 
efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes 
pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens 
tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til 
enhver tid eksisterende formue. 

§ 14 Vedtægtsændringer:  

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 3/4 af de afgivne stemmer og træder i kraft med 
virkning fra den generalforsamling de vedtages på.  



         

          § 15 Eksklusion: 

Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og 
formål eller har skadet foreningen. Eksklusionen skal vedtages med samme andel af de afgivne stemmer som 
vedtægtsændring. Det medlem, der ønskes ekskluderet har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen. 

§ 16 Ophør:  

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette 
punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på 3/4 af alle stemmeberettigede medlemmer. 

Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med simpelt flertal 
blandt de fremmødte medlemmer.  

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område. 

 

Ændringerne i vedtægterne er enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 31. marts 2016 

 

  

 


