
Vedtægter for Faaborg Folkedansere 

 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Faaborg Folkedansere. Foreningen blev stiftet d. 

21. februar 1974 med navnet Faaborg og omegns folkedansere. 

Foreningen har ændret navn ved generalforsamlingen d. 22. oktober 

2012 til Faaborg Folkedansere.  Foreningen har hjemsted i Faaborg-

Midtfyn Kommune. 

 

§ 2. Formål 

Foreningens formål er samarbejde mellem folkedansere samt 

medvirke til højnelse og forståelse af god hjemstavnskultur samt 

bevarelse og fremme af kendskab til folkedans, folkesang og 

egnsdragter – for derigennem at skabe et fællesskab om vore folkelige 

og kulturelle værdier. Dette søges opnået gennem afholdelse af 

undervisning i folkedans, møder, studiekredse, kurser og stævner. 

 

§ 3. Tilslutning 

Foreningen skal være tilsluttet Folkedans Fyn (tidl. Sammenslutningen 

af Folkedanserforeninger på Fyn) og kan tilsluttes Landsforeningen 

Danske Folkedansere.  

 

§ 4. Medlemmer 

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Enhver, som 

har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens 

formål kan optages. Passive medlemmer har ikke stemmeret. 

 

§ 5. Generalforsamling 

§ 5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der 

indvarsles skriftligt vedlagt dagsorden senest 7 dage forud. 

§ 5.2. Generalforsamlingen afholdes årligt i oktober måned. Forslag, 

som ønskes behandlet indsendes skriftligt til formanden inden d. 1. 

oktober. 

§ 5.3. Vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af fremmødte 

stemmeberettigede, når forslag fremgår af dagsorden. 

§ 5.4. Dagsorden for generalforsamling skal som minimum indeholde 

følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Beretning  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab  

4. Indkomne forslag 

5. Arbejdsplan   

6. Valg af bestyrelse og suppleanter, revisorer og suppleant, 

fanebærer og suppleant 

7. Eventuelt 

Beslutninger træffes af de tilstedeværende. Afstemninger på 

generalforsamlingen foregår skriftligt og ved almindeligt flertal. 

Beslutninger føres til referat og oplæses før afslutning af 

generalforsamling. Sekretær og dirigent underskriver referat. 

 

 



§ 6. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Alle valg gælder for 2 år. I lige år 

afgår 3 og i ulige år afgår 2. Der vælges 2 suppleanter, en hvert år for 2 

år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer 

og sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen og meddelelse 

gives ved opslag. Revisorer og revisorsuppleanter vælges for en 2-årig 

periode. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Der vælges 

hvert år 1 fanebærer og 1 suppleant. 

 

§ 7. Opgaver og udvalg 

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og har ansvar for 

foreningens midler og økonomi. Vedtægter og referater er 

bestyrelsens arbejdsgrundlag. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til 

løsning af særlige opgaver. I sådanne udvalg deltager mindst 1 

bestyrelsesmedlem. Udvalg arbejder efter godkendte økonomiske 

rammer. 

 

§ 8. Regnskab og kontingent 

Regnskabsperioden er 1. september til 31. August. Bestyrelsen 

fastsætter hvert år medlemskontingent. Bestyrelsen fastsætter bidrag 

og ydelser for deltagelse i foreningens aktiviteter.  

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet i bestyrelsen 

eller mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Indvarsling og afvikling 

efter samme retningslinjer som ordinær generalforsamling.  

 

§ 10. Ekskludering af medlemmer 

Medlemmer, der efter bestyrelsens skøn, ved deres optræden direkte 

eller indirekte, modarbejder foreningens formål eller arbejde, kan om 

nødvendigt ekskluderes af foreningen. Bestemmelse herom træffes af 

bestyrelsen, men sagen kan da forlanges behandlet på førstkommende 

generalforsamling. 

 

§ 11. Opløsning af foreningen 

Opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 

halvdelen af medlemmerne er mødt, og opløsning vedtages af mindst 

2/3 af de mødtes stemmer. Er kravet om mødeprocenten ikke opfyldt, 

men forslaget vedtaget med 2/3 af de mødtes stemmer, skal der med 

mindst 1 uges varsel indkaldes til en ny generalforsamling, hvor 

opløsningen uanset de mødtes antal vedtages, når 2/3 af de mødte 

stemmer derfor. 

Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens ophævelse, 

udpeger et likviditionsudvalg til at realisere foreningens aktiver og 

afvikle dens forpligtelser. Eventuelle aktiver overgår til Folkedans Fyn 

(tidl. Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn). 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 21. februar 1974 og 

med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne i 1977, 1979, 1984, 

1990, 2002, 2009, 2012 og 2014. 

 


