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Vedtægter for Farum Folkedansere 
 

 

       § 1 

Foreningens navn er Farum Folkedansere stiftet den 5. april 1976. Foreningen er 

hjemmehørende i Furesø kommune. 

 

§ 2 

Foreningen er medlem af foreningen Dans Danmark. 

Alle aktive og passive medlemmer skal også være medlem af Dans Danmark. 

 

§ 3 

Foreningens formål er at virke for bevarelse og brug af dansk folkedans, spillemandsmusik og 

folkedragter. 

Formålet søges opnået ved 

➢ Undervisning i dansk folkedans 

➢ Deltagelse i stævner og opvisninger 

➢ Hjælp til fremstilling af danske folkedragter 

➢ Støtte til uddannelse af instruktører i folkedans og i syning af folkedragter 

 

§ 4 

1. Foreningen kan optage såvel aktive som passive medlemmer. 

 

2. Valgbarhed til bestyrelsen har aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. 

 

3. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen som følger 

 Formand  lige år 

Kasserer  ulige år 

1-4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen 

 

Udenfor bestyrelsen vælges 

1 revisor  lige år 

1 bestyrelsessuppleant hvert år 

1 revisorsuppleant hvert år 

 

§ 5 

1. Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i februar eller marts måned, er foreningens 

øverste myndighed. Indkaldelse skal bekendtgøres skriftligt for medlemmerne senest 3 uger før 

generalforsamlingens afholdelse med følgende mindste dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

4. Planer for det kommende år 

5. Indkomne forslag 

6. Budget for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

8. Valg revisor og suppleant 

9. Eventuelt 

  

2. Alle aktive kontingentbetalende medlemmer over 14 år samt æresmedlemmer har stemmeret på 

generalforsamlingen. 
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3. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

4. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning. Der skal afholdes skriftlig afstemning såfremt 

1 stemmeberettiget medlem ønsker det. Beslutninger træffes af de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer ved almindeligt flertal, undtagen i tilfælde nævnt under § 8 og 

§ 9 stk. 1. 

 

5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage 

før generalforsamlingen. 

 

6. Under eventuelt kan der ikke træffes bindende beslutninger. Der kan dog foretages vejledende 

afstemninger. 

 

7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af de 

stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Der skal fremsættes skriftlig, motiveret dagsorden. 

Indkaldelse skal foretages umiddelbart og med 14 dages varsel. 

 

8. Der kan på en ekstraordinær generalforsamling kun behandles de punkter, der er fremsat med 

skriftlig, motiveret dagsorden. 

 

§ 6 

1. Bestyrelsen leder det daglige arbejde i foreningen, træffer sine beslutninger ved almindeligt 

flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

2. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer. 

 

3. Udenfor bestyrelsen vælges 1 revisor i lige år. Der vælges 1 revisorsuppleant for et år. 

 

4. Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig. Bestyrelsen kan udpege udvalgsformænd uden for 

bestyrelsen. Disse kan deltage i møder uden stemmeret. 

 

5. Foreningen påtager sig et medansvar af Ellegårdens drift og indgår med 1 person i den 

styregruppe, der administrerer gården. Personen vælges af bestyrelsen. 

Der henvises i øvrigt til styregruppens bestemmelser og forretningsorden. 

 

6. Danseinstruktører, spillemænd og repræsentanten i Ellegårdens styregruppe deltager i 

bestyrelsesmøderne, når bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt. 

Bestyrelsessuppleanter kan deltage i alle møder. 

For alle disse personers vedkommende gælder, at de ikke har stemmeret ved bestyrelsesmøderne. 

 

7. Referat fra bestyrelsesmøderne kan udleveres efter anmodning senest 14 dage efter mødet. 

 

8. Kontingentet til foreningen vedtages på den årlige generalforsamling. 

 

9. Bestyrelsen fastsætter kontingentopkrævningsmåde for aktive og passive medlemmer. 

Passive medlemmer tilsendes foreningens nyhedsmail og anden relevant information. 

 

10. Foreningen tegnes i fællesskab af formand og kasserer. 

 

§ 7 

Regnskabet følger kalenderåret og skal fremlægges senest 3 uger før ordinær generalforsamling. 

Regnskabet revideres af 1 revisor valgt på generalforsamlingen. Revisor har til enhver tid ret til at 

efterse regnskab og beholdninger. 
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§ 8 

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

er for forslaget. 

 

§ 9 

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer 

herfor, eller ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en 

efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

 

2. Foreningens kapital og ejendele skal da tilfalde beslægtede formål hvorom der kan opnås flertal. I 

modsat fald tilfalder aktiverne – eller dele deraf – Dans Danmark. 

 

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling 7. marts 2022. 

 


