Vedtægter for Maribo Linedanser Klub.
§1.

Formål.
Klubbens formål er at samle mennesker omkring linedans og musik gennem arrangementer
for medlemmerne og i samarbejde med eksisterende klubber.

§2.

Medlemskab.
Enhver person der er fyldt 14 år kan optages som medlem. Unge under 14 år er omfattet af
familiemedlemskab, men er ikke stemmeberettiget. Et medlem kan tage gæst/gæster med 2
gange før indmeldelse.

§3.

Ekskludering.
Det er bestyrelsens ret til enhver tid at ekskludere et medlem, der udviser en adfærd der
strider imod klubbens ånd og er til gene for øvrige medlemmer.

§4.

Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal hvert år. Generalforsamlingen er
klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
Beslutninger, der tages på lovlig indkaldt generalforsamling, er gældende for klubben og
dens medlemmer, uanset fremmødte antal.
For at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen, skal man have betalt kontingent i
den for generalforsamlingen pågældende regnskabsperiode.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal udsendes senest 4 uger før og indeholde flg.:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forlag
Valg af bestyrelse, herunder valg af suppleant, revisor og revissorsuppleant.
Evt.

§5.

Bestyrelse.
Klubben ledes af en bestyrelse der består af følgende:
1 formand
1 næstformand
2 bestyrelsesmedlemmer
1 kasserer

Alle vælges for 2 år ad gangen, formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1
bestyrelsessuppleant vælges i lige år, kassereren, 1 bestyrelsesmedlem og 1
bestyrelsessuppleant vælgers i ulige år.
1 revisor, 1 revisorsuppleant og 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år ad gangen – er dog
ikke medlem af den egentlige bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den har konstitueret sig og der er 4
bestyrelsesmedlemmer tilstede. Deraf skal den ene være formand eller næstformand.
§6.

Kontingent:
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales forud for 1 år ad gangen
(kalenderår). Betalingsfristen er 14 dage fra forfaldsdag.
Aktiviteter som ikke kan dækkes af klubkassen, betales ved hver sammenkomst af
deltagerne.

§7.

Forslag og kandidat forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Er der ingen
kandidatforslag, kan de opstilles på generalforsamlingen, forudsat at de er til stede.

§8.

Støttemedlemmer.
Støttemedlemmer giver ikke stemmeret på generalforsamlingen og giver ikke andre
medlemsfordele.

§9

Klubbens opløsning:
Klubben kan ikke opløses så længe 1/3 af medlemmerne kræver den bevaret.

§10.

Klubbens aktiver:
Klubbens midler kan i intet tilfælde komme andre end klubbens medlemmer til gode.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder evt. midler en humanitær hjælpeorganisation.

§ 11

Økonomi:
Klubben hæfter kun med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens
medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.

§12

Forslag og kandidat forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Er der ingen
kandidatforslag, kan de opstilles på generalforsamlingen, forudsat at de er til stede.

Således vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 21 / 11 - 2008

