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Vedtægter for Glostrup Linedance 
 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted 
 

Foreningens navn er Glostrup Linedance. Stiftet den 11. marts 2003. dens 
hjemsted er Glostrup Kommune. 
 

§ 2. Foreningens formål 
 
 Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at danse Line Dance, 

samt udbrede kendskabet hertil, med udgangspunkt i medlemmernes 
interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og 
ansvar er udgangspunkt for virksomheden. 

 
§ 3. Foreningens medlemskab af organisationer m.v. 
 
 Glostrup Line Dance er medlem af Glostrup Foreningsunion. 
 
§ 4. Medlemskreds, kontingent, eksklusion og udmeldelse. 
 
 Stk. 1. 
 Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver der aktivt vil 

arbejde for foreningens formål. 
 
 Stk. 2. 
 Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen og opkræves helårsvis 

forud. Kontingent skal senest betales ved andet fremmøde i foreningen og ved 
sæsonstart 1.september.  
Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr til dækning af bluser med 
foreningens logo. 
Medlemmer i restance kan ikke deltage i foreningens virke. Kontingent 
refunderes ikke ved udmeldelse af foreningen. Evt. betaling for kurser, 
undervisning, workshops, ekskursioner m.m. betales særskilt af 
medlemmerne. 

 Bestyrelsen kan fastsætte forskellige medlemskategorier. 
Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter samt foreningens instruktører 
er danseafgift-fri ved foreningens alm. undervisning, samt til sommer/søndags 
dans. 

 
 
 Stk. 3. 
 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer som udviser anstødeligt adfærd, eller 

adfærd som ikke harmonerer med foreningens formålsparagraf. 
 
 Stk. 4. 
 Medlemmer kan til enhver tid udmelde sig af foreningen. 
 
§ 5. Generalforsamling 
 
 Stk. 1. 
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 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt i marts måned og 
indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker ved 
holdundervisningen, på hjemmesiden samt via e-mail. 

 
 
 Stk. 2. 
 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 1.februar. 
 
 Stk. 3. 
 Stemmeret på generalforsamlingen har alle de tilstedeværende medlemmer, 

der har været medlem af foreningen i de sidste 2 måneder før generalfor-
samlingen, og som ikke er i kontingent restance. 

 
 Stk. 4. 
 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst 

følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 6, stk. 2 og 3. 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. Eventuelt. 

 
Stk. 5. 
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne.  
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol. 
 
Stk. 6. 
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog 
§9, stk. 1. 
 
Stk. 7. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen 
med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen skønner det påkrævet, eller når 
mindst ¼  af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. 
 

 
§ 6. Foreningens daglige ledelse 
 
 Stk. 1. 

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 
medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 
 
Stk. 2. 
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år. 
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Stk. 3. 
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år. 
 
Stk. 3a . 
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. 
 
Stk. 4. 
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 
 
Stk. 5. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 6. 
Bestyrelsen er kun  beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne 
er tilstede. 
 
Stk. 7. 
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald 
næstformanden. 
 
Stk. 8. 
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens 
forhandlinger/beslutninger. 

 
§ 7. Regnskab og revision 
 
 Stk. 1. 

Kasserer fører foreningens regnskab. Kontantbeholdning må max. udgøre 
2000 kr. 

 
 Stk. 2. 
 Foreningens formue opbevares i et anerkendt pengeinstitut. 
 
 Stk. 3. 
 Regnskabsåret er 1. januar – 31.december. 
 
 Stk. 4. 

Revisorpåtegnet regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 

 
§ 8. Tegningsregler og forpligtelser 
 

Stk.1. 
  Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.  

I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening 
med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. 
 
Stk. 2: 
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer 
hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke 
alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 
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Stk. 3: 
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for 
foreningen ud over kontingentforpligtelsen. 

 
 
§ 9. Vedtægtsændringer 
 

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

 
 
§ 10. Opløsning 
 
 Stk. 1. 

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med 
dette for øje, med ¾ af de fremmødtes stemmer for forslaget. 
 
Stk. 2. 
Eventuelt overskud, formue, materiel går ved opløsning af foreningen til 
Glostrup Foreningsunion. 
 
 
Datering og underskrift 
 
Således vedtaget den 11.marts 2003. 
 
§ 4 stk.1 & § 5 stk.3 revideret 24.februar 2005 
§ 4 stk.2 revideret 24.februar 2006, 16.marts 2008, 8.marts 2009 
§ 5 stk.2 revideret 8.marts 2009 
§ 5 stk.4 revideret 16.marts 2008 
§ 6 stk.2 revideret 16.marts 2008 
§ 7 stk.4 revideret 8.marts 2009 
§ 8 revideret 2.juli 2009 
§ 4 stk.2 revideret 21.marts 2010 
§ 5 stk.1 revideret 18.marts 2012 
§ 1 stk.1 revideret 24.marts 2013 
 
 
Formand:  Jan Bo Rasmussen 
 
Kasserer:  Lars Rasmussen 
 
Bestyrelsesmedlem: Hanne Lærke  

 
Bestyrelsesmedlem: Jytte Eriksen 
 
Bestyrelsesmedlem: Zuzana Knudsen 
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