Vedtægter oktober 2019
§ 1 Klubbens navn og hjemsted
•
•

Klubbens navn er: HILLERØD SQUARE DANCERS
Klubbens hjemsted er Hillerød Kommune.

§ 2 Klubbens formål
Klubbens hovedformål er at
1. tilbyde klubbens medlemmer undervisning i Modern Western Square Dance
2. tilbyde klubbens medlemmer at danse Modern Western Square Dance
3. arrangere dansestævner i Modern Western Square Dance
4. udbrede kendskabet til Modern Western Square Dance

Klubben kan tilbyde undervisning/dans i andre country og western-relaterede danseformer efter
behov.
Klubben kan fremme sit hovedformål igennem samarbejde med tilsvarende klubber -danske såvel
som udenlandske.

§ 3 Klubbens medlemmer
Stk. 1. Som medlem af klubben kan optages alle, der enten-ønsker at danse og/eller modtage undervisning i Modern Western Square Dance og/eller andre Country & Western relaterede danseformer eller-ønsker at støtte klubbens hovedformål.
Stk. 2. Enhver som har indbetalt kontingent, regnes for medlem af klubben.
•

Stk. 2.1. Et medlem, der har gjort en ekstraordinær indsats for klubben, kan af klubbens bestyrelse udnævnes til æresmedlem af klubben. Æresmedlemmer har automatisk livsvarigt
medlemskab af klubben –og betaler ikke kontingent, men betaler danseafgift i henhold til
gældende regler.

•

Stk. 2.2. Medlemsåret går fra 1. august til 31. juli.

Stk. 3. Medlemmer der ikke har betalt danseafgift, kan ikke deltage i undervisning på et dansehold, men kan deltage i alle klubbens øvrige aktiviteter, herunder i fællesdanse og som "engle".
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Stk. 4. Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de i klubben indgåede forpligtelser.
Klubben hæfter alene med sin formue.
Stk. 5. Al undervisning og ophold i klublokalet sker på medlemmernes eget ansvar. Klubben kan
ikkegøres ansvarlig for person- eller tingsskade.
Stk. 6. Udmeldelse af klubben skal ske til kassereren med mindst en måneds varsel til en betalingsperiodes udløb.
Stk. 7. Klubbens medlemmer skal undervises i henhold til de til enhver tid udstukne regler for undervisning i Modern Western Square Dance udgivet af Callerlab (den internationale paraplyorganisation for klubberne). Ligeledes skal såvel undervisere som dansere følge de af Callerlab opstillede
etiske regelsæt. Disse regelsæt informeres alle nye medlemmer om ved indmeldelse i klubben.
Stk. 8. Hvis et hold viser sig ikke at være økonomisk rentabelt, kan bestyrelsen beslutte at nedlæggeholdet, idet beslutningen bør ses i sammenhæng med klubbens generelle økonomiske situation.
Såfremt et oprettet hold besluttes nedlagt, tilbydes danserne at danse på et andet af klubbens
hold. Holdets underviser anviser det andet hold.
Stk. 9. En underviser kan udelukke et medlem fra en undervisningsaften, hvis medlemmet menes
uegnet til at modtage undervisning. Samtidig skal underviseren orientere medlemmet om, at der
er klageadgang til bestyrelsen, som behandler klagen som et særskilt punkt på førstkommende bestyrelsesmøde.
•

Stk. 9.1 Efter aftale med bestyrelsen kan en underviser ved afslutningen af hver sæson, fordelt over de sidste 2 -3 danseaftener, evaluere de enkelte dansere og anvise hvilket/hvilke
hold, de bør danse på i den kommende sæson. Underviseren udarbejder i så fald en liste
over anvisningerne til bestyrelsen. Dansere, der starter den kommende sæson på det/de
anviste hold, evalueres først igen ved Sæsonafslutningen. Dansere, der i løbet af sommeren gør en ekstra indsats for at kunne danse på et højere programend anvist af underviseren, aftaler med den nye underviser, om de kan starte på holdet, og de bliver så evalueret
senest 30. september. Dansere, der ikke har danset i klubben i den foregående sæson og
som ikke starter på begynderholdet, bliver ligeledes evalueret senest 30. september.

Stk. 10. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i en specifik angivet periode, når den finder anledning dertil. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan appelleres til klubbens generalforsamling,
som erklubbens højeste myndighed.
Stk. 11. Såfremt en underviser modarbejder klubbens interesser, gives af bestyrelsen en skriftlig
advarsel. Ved overtrædelse af advarslen kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. En evt. eksklusion skalbehandles på førstkommende generalforsamling.
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§ 4 Kontingent
Stk. 1. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Betalt kontingent giver ret til at
deltage i alle klubbens aktiviteter, bortset fra danseundervisning. For deltagelse i danseundervisning betalesen danseafgift, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Kontingent og danseafgift forfalder til betaling 2 gange årligt:
•
•

første gang pr. 1. oktober for perioden 1. august –31. december
anden gang pr. 1. februar for perioden 1. januar –31. juli

Unge under 18 år betaler halv danseafgift.
Stk. 2. For nye medlemmer er de 2 første danseaftener regnet som prøve og dermed gratis. Fuldt
medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent.
Stk. 3. Kontingent-og danseafgiftsrestance medfører udelukkelse fra undervisning. Bestyrelsen
træffer i samråd med underviseren afgørelse om eksklusion fra klubben som følge af restancen.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse sker skriftligt og senest4 uger før generalforsamlingen afholdes.
Indkomne forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af klubbens regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelse i henhold til vedtægterne.
8. Valg af suppleant(er) i henhold til vedtægterne.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til vedtægterne.
10. Eventuelt.

Stk. 3. Alle medlemmer har stemmeret. Ved personvalg eller hvis mindst to medlemmer ønsker
det, gøres afstemninger skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Hvor ikke andet er bestemt i det følgende, er almindelig stemmeflerhed gældende ved afstemninger i klubben. Er der stemmelighed ved personvalg træffes afgørelse ved omstemning
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mellem de personer som fik lige mange stemmer. Er der stadig stemmelighed foretages lodtrækning.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten mindst 25% af medlemmerne, eller når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når den ordinære generalforsamling vedtager det.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske senest 10 dage efter anmodningen og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 3 uger efter indkaldelsen. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenfor den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 3. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det eller de emner, der har
givet anledning til indkaldelsen.

§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer: formand, næstformand og kasserer

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen efter følgende retningslinjer: Alle klubbens
myndige medlemmer er valgbare.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Der kan ske genvalg. Dog kan personer, der
aflønnes af klubben, ikke vælges til bestyrelsen.
Der vælges desuden en bestyrelsessuppleant for en periode på 1 år.
Endvidere vælges hvert år en revisor for en periode på 1 år.

Stk. 3. Bestyrelsen afholder konstituerende møde senest 4 uger efter generalforsamlingen. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden, indtræder 1. bestyrelsessuppleanten i bestyrelsen og nyt konstituerende møde finder sted. I tilfælde af mangel på en 1. bestyrelsessuppleant
indtræder 2. bestyrelsessuppleanten.
Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller to af bestyrelsesmedlemmerne ønsker
det, dog mindst en gang hver anden måned. Møderne indkaldes af formanden ved meddelelse af
dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre af medlemmerne er tilstede. Alle beslutninger træffesved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i bestyrelsen.
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Stk. 5. Bestyrelsen skal indføre alle vedtagelser i en beslutningsprotokol (mødereferat), som underskrives af samtlige mødedeltagere. Bestyrelsen drager omsorg for, at klubbens medlemmer orienteres om bestyrelsens arbejde og beslutninger.
Stk. 6. Bestyrelsen beslutter senest i november/december klubbens årlige strategi vedrørende den
kommende sæsons danseprogram og undervisere. Strategien skal udmeldes til medlemmerne senest 1.februar. Bestyrelsen tilstræber endvidere at etablere aftaler med undervisere for såvel den
kommende som den næstfølgende sæson (altså 2 sæsoner forud). Ved evt. afstemning i bestyrelsen om tildeling af underviser på bestemte dage eller program, er et bestyrelsesmedlem med
dette erhverv inden for klubben inhabil og har ikke stemmeret.
Stk. 7. Bestyrelsen er berettiget til at søge optagelse i idrætsforeninger eller andre interesseorganisationer. Enhver optagelse skal oplyses på næste generalforsamling. Udmeldelse af foreninger
eller interesseorganisationer kan kun ske ved beslutning på generalforsamlingen.
Stk. 8. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige permanente og/eller midlertidige udvalg, der alle
skal referere til en repræsentant fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og træffe aftale med øvrig lønnet og ulønnet medhjælp, herunder undervisere.

§ 8 Tegningsregler og Regnskab
Stk. 1. Klubben tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Den samlede bestyrelse vedtager køb og salg af klubbens ejendele. Der
meddeles kontofuldmagt til kassereren til øvrige økonomiske anliggender.
Stk. 2. Kassereren fører regnskabet i henhold til god regnskabsskik. Regnskabsåret løber fra 1. august til 31. juli.
Stk. 3. Kassereren opbevarer klubbens kassebeholdning i en aflåst pengekasse.
Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at dække udgifter til uddannelse/undervisning af underviser.
§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved at mindst 3/4
af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

§ 10 Klubbens opløsning
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Klubben kan opløses på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvor emnet har været
nævnt i dagsordenen for den skriftligt indkaldte generalforsamling. Hvis 3/4 af de fremmødte
medlemmer stemmer for opløsning, beslutter generalforsamlingen samtidig hvorledes klubbens
evt. aktiver skalanvendes.

§ 11 Ikrafttræden
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. januar 1999 og træder i
kraft ved vedtagelsen.
§ 2, § 7 stk. 2 og § 7 stk. 6 ændret på generalforsamling den 30. april 2000.
§ 3 stk.1 og 2, § 4 stk. 1 og 3, § 5 stk. 2 og 3, og § 7 stk. 2 ændret på generalforsamlingen den 22.
april 2001.
§ 2, § 3, § 4 stk.1 og 2, § 5 stk. 2, § 7 stk. 8, § 11 er ændret på generalforsamlingen den 21. april
2002.
§ 3 stk. 9 ændret og stk. 9.1 tilføjet på generalforsamlingen den 27. april 2003.
§ 3 stk. 9,1 ændret på generalforsamlingen den 25. april 2004.
§ 3 stk. 8, § 5 stk. 2 og § 8 stk. 3 ændret på generalforsamlingen den 24. april 2005.
§ 3 stk. 7, 9, 9.1, 10 og 11, § 4 stk.1 og 3, § 5 stk. 1, § 6 stk. 1, 2 og 3, §7 stk. 1, 2, 3 og 6 og § 8 stk.
2 og 4 ændret -og § 3 stk. 2.1 og 2.2 tilføjet på generalforsamlingen den 30. april 2006.
§ 3 stk. 8, 1. afsnit ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 2. september 2007.
§ 4 stk. 1 og § 5 stk. 2 punkt 6 ændret på generalforsamlingen den25. oktober 2009.
§7 stk. 2 ændret på generalforsamlingen den 30. oktober 2011.
§ 9 stk. 1 ændret på generalforsamlingen den 25. oktober 2017.
§ 7 stk. 1 og 2 og § 8 stk. 3 ændret på generalforsamlingen den 29. oktober 2019.
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