
 
  

 
VEDTÆGTER for Danseklub 2000 Bornholm  

 
§ 1. Navn: Klubbens navn er "Danseklub 2000 Bornholm" Klubbens hjemsted er Bornholms 
regionskommune, Bornholm. Klubben er medlem af DGI, Bornholm. 
 

§ 2. Formål: Klubbens formål er: - at oparbejde og styrke sammenholdet og kammeratskabet 
blandt medlemmerne - at samle dansere på Bornholm, der ikke naturligt er tilknyttet en anden 
danseorganisation. - at skabe samvær, trivsel og glæde ved dansen. - at virke til gavn for 
dansesporten. - at varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne samt  DGI.  
 

§ 3. Medlemmer:  
A-medlemmer: er aktive dansere i klubben.  
B-medlemmer: er passive medlemmer - ikke aktive dansere i klubben Medlemmerne hæfter ikke 
for klubbens forpligtelser, for disse hæfter alene klubbens formue. Optagelse af umyndige 
medlemmer i foreningen, kræver samtykke fra forældre/værge.  
Æresmedlemmer: 
Som æresmedlem kan udnævnes en person, der gennem sit virke og engagement over en 
længere årrække som bestyrelsesmedlem, har gjort en særlig indsats for klubben og dens 
medlemmer. 
Der kan udover disse kriterier udnævnes personer, der har ydet en særlig velvillighed eller indsats 
overfor klubben gennem en årrække. 
Indstilling af personer til æresmedlem skal altid ske til bestyrelsen som suverænt afgør om den 
pågældende er berettiget til at blive æresmedlem. 
Udnævnelsen foretages på generalforsamlingen. 
En person der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen er altid medlem af klubben. 
Hvis en person der er udnævnt som æresmedlem skulle udvise foragt eller fremsætte 
nedsættende eller krænkende beskyldninger vedrørende klubben vil dette blive behandlet i 
bestyrelsen. Bestyrelsen kan i dette tilfælde suverænt afgøre om æres medlemskabet skal 
fratages personen. 
Æresmedlemmer tildeles et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen. 
 

§ 4. Kontingent: Kontingentet ´s opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Har et medlem ikke 
betalt sin kontingent senest 1 måned efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke 
medlemmet, indtil restancen er betalt. Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan 
optages på ny, som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. 



Kontingent for bestyrelse og trænere betales af klubben. 
Udover kontingent, der gælder for 1 år, fastsættes et gebyr, for deltagelse på de enkelte 
dansehold. 
 

§ 5. Udelukkelse: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis dette ved omtale eller handling skader 
foreningens interesser eller anseelse. Beslutningen skal efterfølgende godkendes på klubbens 
førstkommende generalforsamling.  
 

§ 6. Klubbens ledelse:  
A: Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på min. 5 medlemmer der vælges af 
generalforsamlingen.  
B: Klubbens bestyrelse vælges i henhold til §9.  
C: Generalforsamlingen vælger min. 1 suppleant.  
D: Bestyrelsen (bortset fra formand og kasserer, der vælges direkte) konstituerer sig efter hver 
generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, 
når et flertal, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.  
E: For at kunne opnå valg til bestyrelsen skal medlemmet være fyldt 16 år. Dog skal mindst 1 
bestyrelsesmedlem være fyldt 20 år. Formand og kasserer skal være økonomisk myndige.  
F: Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. I ethvert udvalg skal bestyrelsen altid være 
repræsenteret med mindst et medlem.  
G: Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen, og kan ansætte lønnet 
medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.  
H: Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens 
fravær, tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.  
 

§ 7. Regnskab: Klubbens regnskabsår er fra 01. januar til 31. december. 
 

§ 8. Revision:  
A: Klubbens regnskab revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der 
vælges for 2 år af gangen, og som afgår skiftevis.  
B: Der vælges 1 revisorsuppleant.  
 

§ 9. Generalforsamling  
A: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.  
B: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.  
C: Generalforsamlingen bekendtgøres ved annoncering, eller ved skriftlig meddelelse til samtlige 
klubbens medlemmer.  
D: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
E: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.  
F: Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 10 % 
af de fremmødte, dog mindst 10 medlemmer forlanger dette.  
G: Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.  
H: Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.  
I: Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovlig indvarslet generalforsamling er altid 
beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.  
J: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 



K: Opstilling til bestyrelse, kan ske ved fuldmagt, såfremt den opstillede ikke kan give fremmøde 
ved generalforsamlingen. 
M: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:  
1. Valg af dirigent  
2. Valg af 2 stemmetællere  
3. Beretning  
4. Regnskab og budget.  
5. Fastsættelse af kontingent.  
6. Fastsættelse af bunden grundkapital 
7. Indkomne forslag, herunder evt. udnævnelse af æresmedlemmer.  
8. Valg: Valg af formand (ulige år) Valg af kasserer (lige år) Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer 
(lige år) Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) Valg af min. 1. Suppleant (vælges for 1 år) 
Valg af 1. revisor (lige år) Valg af 2. revisor (ulige år) Valg af revisorsuppleant (vælges for 1 år)  
9. Eventuelt  
 

§ 10 Fastsættelse af bunden grundkapital:  
Til sikring af foreningens fremtidige økonomi og solvens fastsætter generalforsamlingen hvert år en 
bunden grundkapital ud af foreningens egenkapital.  
Grundkapitalen fastsættes ud fra regnskabet og budget for det kommende regnskabsår på 
generalforsamlingen. 
Øvrig egenkapital i foreningen indgår som driftskapital og bestyrelsen kan disponere frit herover.  
 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid 
indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I 
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens 
modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser 
som for den ordinære generalforsamling.  
 

§ 12. Vedtægtsændringer: Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  
 

§ 13. Klubbens opløsning: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i særlig 
øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at 
mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse 
kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en 
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor 
beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede 
medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om 
hvorledes der skal forholdes med hensyn til klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og 
løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.  
  

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 6. juni 2000. 
(ændret ved generalforsamlingen april 2012) 

(ændret ved generalforsamlingen marts 2018) 
 

 


