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Vedtægter for foreningen Dancetide 

 

 

Afsnit 1  

Formål og hjemsted  

§ 1. Foreningen Dancetide har til formål at fremme venskab mellem 

Danmark og Skotland og udbrede kendskabet til skotsk kultur i Danmark 

primært ved at fremme og praktisere skotsk country dance i Danmark. 

Stk. 2. Foreningen kan også arrangere kurser, udflugter eller andet, som 

fremmer foreningens formål. 

 Stk. 3. Foreningen har hjemsted i København.  

 

Afsnit 2 

 

Medlemsretten 

 

§ 2. Foreningens medlemskreds er alle personer med interesse for skotsk 

kultur og skotsk country dance, og som jævnligt og aktivt deltager i 

foreningens ugentlige dans.  

Stk. 2. Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte 

foreningen. Passive medlemmer kan overvære foreningens ugentlige dans og 

deltage i drøftelserne på generalforsamlinger, [men har ikke stemmeret.] 

 

§ 3. Medlemmerne skal være registrerede hos kassereren. 

 

§ 4. Udmeldelse af foreningen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til 

formanden med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned.  

Stk.2 Hvis medlemmet ikke efter påkrav betaler sit kontingent, skal 

medlemmet udtræde af foreningen. 



 

Afsnit 3  

Medlemmernes rettigheder  

 

§ 5. Ethvert medlem,[dog ikke passive medlemmer, jf. vedtægtens § 2, stk. 

2,] har ret til at lade sig vælge til foreningens ledelse og revision.  

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i foreningens medlemsmøder 

samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen. [Passive medlemmer, 

jf. vedtægtens § 2, stk. 2,har dog ikke stemmeret] 

Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i 

stk. 1, er det foreningens pligt at orientere og indkalde alle medlemmer.  

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med foreningens 

regnskab.  

 

Afsnit 4 

 

Generalforsamling 

 

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Den 

indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel. 

Stk.2 Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles 

medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. 

Stk. 3 Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde seneste1. marts  

Stk. 4. Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under 

afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter 

behandles: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Valg af formand 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

6. Valg af revisor og dennes suppleant 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Rettidigt indkomne forslag 

9. Eventuelt 

 

§ 8.  Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og 

med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder 

nødvendig eller efter at mindst 1/3 af foreningens medlemmer indgiver en 

skriftligt motiveret anmodning med angivelse af dagsordenen for den 



ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan anmodning er modtaget skal 

generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen.   

 

§ 9. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen 

afgør alle tvivlsspørgsmål om sagerne behandlingsmåde og 

stemmeafgivningen. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes 

ved fuldmagt. 

 

Der føres en protokol over det på generalforsamlingen passerede, der 

underskrives af formanden og dirigenten. 

 

§ 10 Ved forslag til forandring af foreningens vedtægter kræves 2/3 flertal af 

de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. 

 

 

Afsnit 5 

 

Bestyrelsen 

 

 

§ 11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på 

generalforsamlingen. Formanden vælges af generalforsamlingen, medens 

bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og 

sekretær. 

 

Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter 

 

Valget gælder for 2 år ad gangen, dog er formanden på valg hvert år. 

 

§ 12. Formanden har den daglige ledelse af foreningens virksomhed. 

 

Der afholdes møde så ofte formanden eller to medlemmer af bestyrelsen 

finder det nødvendigt. Over det passerede på bestyrelsesmøderne føres en 

protokol, der fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende 

bestyrelsesmøde 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. 

 

Bestyrelsen beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.    

 

§ 13. Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal i bestyrelsen eller af 

formand og kasserer i forening.  

 

 

Afsnit 6 

 



Revision og regnskab 

 

§ 14. Generalforsamlingen vælger en revisor og 1 revisorsuppleant. Valget 

gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

 

Revisor gennemgår mindst en gang om året foreningens regnskab, der føres 

af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at 

de aktiver, der er opført i regnskabet er til stede, hvorefter revisor indgiver 

sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen. 

 

Revisor kan når som helst foretage uanmeldt kasseeftersyn. 

 

§ 15. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog fra 

foreningens stiftelse og til den 31. december 2007. Regnskabet skal tilstilles 

revisor inden den 1. februar og skal være revideret i så god tid, at en ekstrakt 

af regnskabet med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig 

med indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

§ 16. Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren. 

 

Afsnit 7 

 

Særlige bestemmelser 

 

§ 17. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen 

eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de 

regler som gælder ved ændringer af gældende regler.  

Stk.2. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue St. Andrew 

Society of Denmark. 

 

 

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 

4. april 2016. 

 

 

 

 

 

 


