Vedtægter for Sønderborg Contradance forening
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Sønderborg Contradance
Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune
Foreningen Sønderborg Contradance er stiftet den 15. juni 1994 under navnet
Sønderborg Amts Squaredansere.
Navnet blev den 24. januar 2011 ændret til Sønderborg Contradance.

§ 2. Formål
Foreningen Sønderborg Contradance ønsker at udbrede kendskabet til
amerikansk folkedans (squaredance, contradance m.m.) og den dertil hørende
musik.

§ 3. Organisation
Foreningen Sønderborg Contradance’s overordnede ledelse er
generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse på 5 personer
• 2 suppleanter for bestyrelsen
• 1 regnskabskontrollant
• 1 suppleant for regnskabskontrollant
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år.
Regnskabskontrollant og suppleanter er på valg hvert år.
I lige år er 2 på valg til bestyrelsen.
I ulige år er 3 på valg til bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder skriftligt generalforsamlingen med 14 dages varsel.
Generalforsamling afholdes i januar måned.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab, budget
6. Fastsættelse af kontingent
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7. Indkomne forslag.
(Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest
den 31. december. Øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
en uge før generalforsamlingen).
8. Beretning fra udvalg
9. Valg (Jf. § 3)
10.
Eventuelt
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 15 år.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der møder op.
Medlemmer, som ikke kan være til stede på generalforsamlingen, kan kun
vælges til bestyrelsen, hvis de har givet skriftlig accept.

§ 5. Foreningen Sønderborg Contradance’s bestyrelse
Foreningen Sønderborg Contradance’s daglige ledelse forestås af bestyrelsen
(Jf. § 3).
Bestyrelsen kan vælge mellem to modeller for konstituering:
Model 1:
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær
og et menigt medlem
Model 2:
Bestyrelsen konstituerer sig som en kollektiv ledet bestyrelse, hvor
bestyrelsens opgaver fordeles ud fra en opgavebeskrivelse.
Bestyrelsens opgaver:
 Den daglige drift herunder at udarbejde relevante retningslinjer
(f.eks. kørselsgodtgørelse, forplejning på bestyrelsesmøder, gaver,
betaling til callere)
 Udarbejder regnskab og budget
 Fastsætter forretningsorden
 Søge diverse tilskud
 Beslutter hvem der har tegningsretten (kontakten til samarbejdsparter)
 Beslutter medlemskab af landsdækkende foreninger (TSCDD, DGI)
 Udarbejder årsplan for arrangementer og bestyrelsesmøder
 Udarbejder en opgavebeskrivelse for bestyrelsesarbejdet
 Informerer medlemmer og relevante samarbejdsparter om foreningens
arrangementer og bestyrelsens arbejde
 Sammensætter nødvendige adhoc arbejdsgrupper.
Bestyrelsen udstikker regler og opgaver for arbejdsgrupperne.
Arbejdsgrupperne arbejder under ansvar overfor bestyrelsen
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Hvad vedtægterne ikke foreskriver, må bestyrelsen afgøre

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
En caller deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§ 6. Medlemskab
Alle, som har interesse i at støtte foreningens formål, kan optages som aktivt
eller passivt medlem.
Medlemskab er som udgangspunkt bindende for et år ad gangen.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede
forpligtigelser, herfor hæfter foreningen alene med dens formue.
Medlemmerne har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud
over kontingentforpligtigelsen.
Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte
af nogen art.
Medlemmer kan ekskluderes, hvis bestyrelsen finder anledning til det.
Medlemmet kan anke afgørelsen på den førstkommende generalforsamling.
Passive medlemmer
Passive medlemmer kan deltage i generalforsamling og lukkede arrangementer
for medlemmer.
I åbne arrangementer kan passive medlemmer deltage på samme vilkår som
gæster.

§ 7. Kontingent/finansiering
Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen.
Medlemmer kan i særlige situationer aftale medlemskab for en halv sæson.
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter som er aktive i bestyrelsesarbejdet og
callere er fritaget for kontingent.
Foreningen Sønderborg Contradance kan her ud over finansieres ved
sponsorstøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige
foreninger/institutioner, private personer, entre og andre indtægter ved
arrangementer.
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§ 8. Afstemningsregler
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens
fremmødte medlemmer.
Alle andre afstemninger sker ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.
Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.
Afstemning skal foregå skriftligt, hvis et medlem på generalforsamlingen
forlanger det.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer
ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen Sønderborg Contradance er kalenderåret.

§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling
med dette ene formål.
Beslutningen kræver et flertal på 2/3 af den ekstraordinære generalforsamlings
fremmødte medlemmer.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til en
organisation eller forening med beslægtet formål udpeget af den
ekstraordinære generalforsamling.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. februar 2016

Emmy Clausen
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Glendi Hvidkilde

Henning Burchard

Jane Steg

5

Orla Kent Sørensen

