
Klubvedtægter 
 

§ 1 
 

Navn 
Foreningens navn er Silkeborg Modern Square Dance, og dens hjemsted er Silkeborg kommune. 
Foreningen er stiftet den 14. august 2008 
 

§ 2 
 

Foreningens formål er: 
at gennemføre undervisning og træning i Modern Western Square Dance for foreningens 
medlemmer efter de internationale vedtagelser. 
at rekruttere og fastholde nye og gamle medlemmer. 
at samarbejde med andre danske foreninger om at fremme udbredelsen af Modern Western Square 
Dance. 
 

§ 3 
 

Medlemmer 
I foreningen kan optages alle som ønsker at medvirke til fællesskabet og glæden i Modern Western 
Square Dance.  
Dog kan bestyrelsen ved stemmeflertal vælge at undlade et optage et medlem eller ekskludere et 
medlem, hvis vedkommende ved sin adfærd er til gene for undervisningen. 
 

§ 4 
 

Kontingent 
Medlemskontingent, som også indeholder undervisningsgebyr, fastsættes på generalforsamlingen, 
og opkræves halvårligt i januar og september, og skal indbetales senest den sidste hverdag i 
opkrævningsmåneden. 
 

§ 5 
 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i januar kvartal. 
Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt med 14 dages varsel til alle medlemmer med 
angivelse af sted, tid, dagsorden og indkomne forslag. 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 10. 
jan. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig varslet, og alle beslutninger tages ved 
simpelt stemmeflertal. 
Til ændring af vedtægterne kræves dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
Der stemmes med 1 stemme pr. fremmødt medlem. Fuldmagt kan ikke anvendes. Skriftlig 
afstemning skal anvendes blot et medlem ønsker dette. 
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende: 

- valg af dirigent, referent og stemmetællere 
- formandens beretning 



- Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
- Fremlæggelse og godkendelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent (ændringer i 

kontingent kan træde i kraft fra efterårssæsonen) 
- Indkomne forslag 
- Valg til bestyrelse 
- Valg af suppleanter (2 som vælges for 1 år) 
- Valg af revisor og revisorsuppleant. (vælges for 1 år) 
- Eventuelt 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes hvis formanden, 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af 
medlemmerne måtte ønske dette. 
 

§ 6 
 

Regnskab 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
Der føres regnskab over foreningens indtægter og udgifter med henvisning til bilag. Hvis køb uden 
bilag opstår skal bilag laves og attesteres af både kasserer og formand. 
Kassereren har ansvar for, at der føres medlemsprotokol og udarbejdes holdlister med navne, 
adresser og telefonnumre for hvert enkelt hold. 
 

§ 7 
 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer. Dog kan medlemmer med tillidspost i andre 
Square Dance foreninger m.m. ikke vælges ind i bestyrelsen. Undtaget er repræsentanter for 
foreningen andre sammenslutninger. (eks.DAASDC) 
Foreningens caller/instruktør kan ikke sidde i bestyrelsen. Dog kan et bestyrelsesmedlem 
lejlighedsvis undervise medlemmerne eller virke som caller/instruktør i andre foreninger. 
Ægtefæller og samlevende kan ikke sidde i bestyrelsen samtidig. 
Bestyrelsen består af 5 personer, hvoraf formand og kasserer som hovedregel vælges direkte, 
medens den øvrige bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær. Kan dette ikke lade 
sig gøre vælges 5 personer, og bestyrelsen konstituerer sig derefter inden 30 dage, hvis dette ikke 
lykkedes indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 
Formand og kasserer vælges på skift. 
Formanden + 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kassereren + 1 bestyrelsesmedlem vælges 
i lige år.  
Møder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske dette. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmer for. 
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. 
Bestyrelsen kan frit nedsætte udvalg til at hjælpe med aktuelle emner. Bestyrelsen har det fulde 
ansvar for udvalgenes arbejde. 
 

§ 8 
 

Opløsning 
Foreningen kan opløses når 2/3 af fremmødte medlemmer på en lovlig varslet generalforsamling, 
hvor man på den udsendte dagsorden har offentliggjort et punkt om opløsning, stemmer herfor. 



Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue overgå til fremme af Square Dance f.eks. 
DAASDC eller til et alment velgørende formål, (kræftforskning – Røde Kors e.l.) Dette bestemmes 
på generalforsamlingen hvor opløsningen vedtages. 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. august 2008 
 
Underskrevet 
 
 
 
 
Formand Dirigent 
 
 

 


