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§ 1 NAVN 
Foreningens navn er Sydkystens Square Dancers hjemmehørende i Ishøj Kommune.  
Undervisning og dansearrangementer foregår i Ishøj. 

Foreningen er stiftet den 15. april 1998. 

§ 2 FORMÅL 
A. At tilbyde foreningens medlemmer undervisning i Modern Square Dance efter Callerlabs 

definitioner. 
B. At samarbejde med andre danske foreninger om at fremme udbredelsen af Modern Square 

Dance, fortrinsvis gennem DAASDC (Danish Association of American Square Dance Clubs) 

§ 3 MEDLEMMER 
I foreningen kan optages alle som ønsker at medvirke til fællesskabet og glæden i Modern Square 
Dance. 
 

§ 4 KONTINGENT 
Aktive betaler kontingent og danseafgift én gang årligt pr. 1/10. 
Passive betaler kontingent én gang årligt pr. 1/10. 
Dansere under 18 år betaler ½ kontingent. 
Kontingent og danseafgift fastsættes på generalforsamlingen. 

§ 5 GENERALFORSAMLING 
A. Generalforsamlingen, der er øverste myndighed, afholdes hvert år i januar kvartal. 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt med mindst 4 ugers varsel til alle 
medlemmer. 
Forslag som medlemmerne ønsker behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen. 

B. Den endelige dagsorden, det reviderede regnskab, budget samt forslag fra medlemmer og 
bestyrelse sendes til alle medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen finder sted. 
Forslag til kandidater til bestyrelse og forslag til suppleanter – herunder om personer der er på 
valg, er villige til genvalg – skal fremgå af den endelige dagsorden. 
 

C. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt varslet. Alle beslutninger tages 
ved simpelt stemmeflertal, når ikke andet er foreskrevet i vedtægterne. 

D. Der stemmes med én stemme pr. fremmødt medlem. Skriftlig afstemning skal anvendes blot 
ét medlem ønsker dette. 

E. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes hvis formanden, ⅔ af bestyrelsen eller ⅓ af 
medlemmerne måtte ønske dette. 

F. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Fremlæggelse og vedtagelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse (se § 7) 
7. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år) 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år) 
9. Eventuelt  
 

§ 6 REGNSKAB 
Der føres regnskab over foreningens indtægter og udgifter med henvisning til bilag. Hvis køb uden 
bilag opstår, skal bilag laves og attesteres af både kasserer og formand.  
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
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§ 7 BESTYRELSEN 
A. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer. Dog kan foreningens callere og 

medlemmer med tillidspost i andre square dance foreninger m.m. ikke vælges ind i 
bestyrelsen. Undtaget er repræsentanter for foreningen i andre sammenslutninger (eks. 
DAASDC). 

B. Bestyrelsen består af 5 personer, hvoraf formand og kasserer vælges direkte. Alle 
bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand og kasserer vælges på skift. Ulige år vælges 
formanden for 2 år sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted på alle 
poster. 

C. Møder afholdes når formanden eller 1 bestyrelsesmedlem måtte ønske dette. 
D. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.  
E. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. 
F. Bestyrelsen kan frit nedsætte udvalg til at hjælpe med aktuelle emner. Bestyrelsen har det 

fulde ansvar for udvalgenes arbejde. 

§ 8 VEDTÆGTSÆNDRING 
Vedtægtsændring kan ske såfremt medlemmerne er gjort bekendt med paragraffens fulde ordlyd før 
og efter ændringen. Forslaget sendes ud til medlemmerne jvf. § 5B. Ændring sker ved almindeligt 
stemmeflertal. 

§9 OPLØSNING 
Foreningen kan kun opløses når ⅔ af de fremmødte medlemmer på 2 af hinanden følgende 
generalforsamlinger, med minimum 30 dages mellemrum, stemmer herfor. 

På begge indkaldelser skal klart fremgå at opløsning vil blive behandlet. Ved opløsning af foreningen 
skal aktiverne sælges og pengene overgå til folkeoplysende virksomhed. 

Dog skal eventuelle udestående afregnes forinden. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2016. 
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