Vedtægt for Spillemandsdansen i Lyngby

Foreningens navn og adresse
Foreningens navn er: Spillemandsdansen i Lyngby. Foreningen er hjemmehørende i
Lyngby-Taarbæk kommune.
Foreningens formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til dansk folkedans og
spillemandsmusik samt socialt samvær i forbindelse hermed.
Foreningens medlemmer
Foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens målsætning.
Foreningens bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af indtil 9 medlemmer, som vælges ved almindeligt
stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Ethvert medlem af foreningen er stemmeberettiget ved valg til bestyrelsen.
Valgbar er ethvert medlem af foreningen over 16 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året.
Foreningen tegnes af formanden.
Foreningens regnskab og kontingent
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kontingentet fastsættes på en generalforsamling.
Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 1. april.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages frist ved meddelelse på
foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
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Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 10 af
foreningens medlemmer med 14 dages frist ved meddelelse på foreningens
hjemmeside.
Vedtægtsændringer
Ændring af foreningens vedtægt vedtages på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for
ændringen.
Ændringsforslaget skal være indsendt til bestyrelsen mindst 8 dage før.
Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor
mindst 2/3 af det samlede medlemstal er mødt frem.
Er det ikke muligt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med foreningens
opløsning som eneste punkt på dagsordenen.
Opløsningen kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for
forslaget.
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler Lyngby-Taarbæk kommune.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2010.
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