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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bilag generalforsamling 2022 

Forslag til ændring af vedtægter for Herlev Folkedanserforening 

Da Folkedans Danmark er nedlagt og erstattet af Dans Danmark, skal vedtægterne konsekvensrettes. 

Bestyrelsen ønsker ved samme lejlighed at ændre følgende: 

§ 1 stk. 3 

Nuværende ordlyd: 

HFF er medlem af Folkedans Danmark (FD). 

Ændringsforslag: 

HFF er medlem af Dans Danmark, fremover kaldet Landsforeningen (LF). 

Begrundelse: 

Folkedans Danmark er nedlagt og er nu en del af Dans Danmark. Vi ønsker at bruge betegnelsen 

Landsforeningen (LF), så der fremover kun skal rettes et sted ved navneskift. 

§ 1 stk. 4 

Nuværende ordlyd: 

Foreningens formål er at styrke og udbrede interessen for folkedans. Dette gøres ved blandt andet: 

a) At formidle regelmæssig undervisning i folkedans i perioden september - april. 

b) At hjælpe medlemmerne med at sy egnsdragter. 

c) At benytte spillemandsmusik. 

Ændringsforslag: 

Foreningens formål er at styrke og udbrede interessen for folkedans. Dette gøres ved blandt andet: 

a) At formidle regelmæssig undervisning i folkedans. 

b) At hjælpe medlemmerne med at tilegne sig egnsdragter. 

c) At benytte spillemandsmusik. 

Begrundelse: 

a) Vi ønsker ikke at være låst fast af en periode. 

b) Vi ønsker en bredere formulering, hvor tilegne sig både kan dække over syning og formidling af 

kontakt mellem købere og sælgere af dragter. 

§ 2 stk. 2 

Nuværende ordlyd: 

Foreningens medlemmer skal være medlemmer af FD. Kan et medlem dokumentere at være gyldigt 

medlem af FD på anden vis end gennem HFF, kan medlemmet fritages for FD-kontingent. 

Ændringsforslag 

Foreningens medlemmer skal være medlemmer af LF. Kan et medlem dokumentere at være gyldigt 

medlem af LF på anden vis end gennem HFF, kan medlemmet fritages for personligt LF-kontingent. 

Begrundelse: 

Konsekvensrettelser fra FD til LF. 

Kontingentet til LF består nu af to dele: Et personligt kontingent og et ”klubkontingent”, der udmåles 

efter antal medlemmer. Bestyrelsen finder det rimeligt, at alle voksne medlemmer betaler en andel af 

klubkontingentet. 
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§ 3 stk. 1 

Nuværende ordlyd: 

Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen.  

Ændringsforslag: 

Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Undervisningsgebyret fastsættes af 

bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen. 

Begrundelse: 

Bestyrelsen skal på generalforsamlingen fremlægge et budget. Budgettet udarbejdes ud fra bestyrel-

sens vurdering af udgifter og indtægter, og hvis generalforsamlingen ændrer nævneværdigt på besty-

relsens forslag, kan budgettet falde fra hinanden. Bestyrelsen er valgt til at træffe beslutninger om 

foreningens drift, og generalforsamlingen får med denne formulering mulighed for at give sin mening 

til kende. 

§ 3 stk. 2 

Nuværende ordlyd: 

Foreningens kontingent inkluderer som udgangspunkt kontingent til DF (Se § 2 stk. 2). 

Ændringsforslag 1: 

Foreningens kontingent inkluderer som udgangspunkt bidrag til foreningens drift samt kontingent til 

LF (Se § 2 stk. 2). 

Ændringsforslag 2: 

Foreningens kontingent inkluderer som udgangspunkt kontingent til LF (Se § 2 stk. 2). 

Begrundelse: 

Konsekvensrettelse fra DF til LF. 

Der tages højde for, at bestyrelsen fremover fastsætter undervisningsgebyret, mens 

foreningskontingent vedtages af generalforsamlingen. 

Hvis forslag til stk. 1 ikke vedtages, kan man nøjes med konsekvensrettelsen. 

§ 3 stk. 3 

Nuværende ordlyd: 

Foreningen har som minimum følgende medlemstyper: 

▪ Børn (til og med fyldte 13. år) 

▪ Unge (fra og med fyldte 14. år til og med fyldte 17. år) 

▪ Voksne (fra og med fyldte 18. år) 

▪ Voksne på familiehold, der ikke på anden vis er medlem af foreningen. 

▪ Æresmedlemmer (kontingentfrie) 

▪ Støttemedlemmer 

Ændringsforslag:  

Foreningen har som minimum følgende medlemstyper: 

▪ Børn (til og med fyldte 13. år) 

▪ Unge (fra og med fyldte 14. år til og med fyldte 17. år) 

▪ Voksne (fra og med fyldte 18. år) 

▪ Æresmedlemmer (kontingentfrie) 

▪ Støttemedlemmer 

Begrundelse:  

Vi har ikke familiehold. 
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§ 4 Generalforsamlingen 
 

§ 4 stk. 1 

Nuværende ordlyd: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

Ændringsforslag: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutninger vedtages med simpelt flertal 

blandt de repræsenterede, se dog § 5 vedrørende vedtægtsændringer og § 10 vedrørende opløsning. 

Begrundelse 

Det har ikke tidligere været defineret, hvordan almindelige beslutninger vedtages, men dette er praksis. 

§ 4 stk. 2 

Nuværende ordlyd: 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned.  

Ændringsforslag: 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april-maj måned. I særlige situationer, hvor 

generalforsamlingen ikke kan afholdes med fysisk fremmøde, kan den afholdes ved hjælp af 

elektroniske medier e.l. 

Begrundelse: 

Vi ønsker at kunne holde generalforsamlingen tidligere, hvis det passer ind i sæsonen.  

Vi manglede mulighed for elektronisk afholdelse i 2021. 

§ 4 stk. 4 

Nuværende ordlyd: 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts. 

Medlemmerne orienteres om indkomne forslag samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Ændringsforslag: 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. 

Medlemmerne orienteres om indkomne forslag samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Begrundelse: 

Konsekvensrettelse, hvis ændringsforslaget til stk. 2 bliver vedtaget, så en generalforsamling vil kunne 

holdes i april.  

§ 4 stk. 5 

Nuværende ordlyd: 

En regnskabsoversigt skal sendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Ændringsforslag: 

En regnskabsoversigt uden underskrifter skal sendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. Underskrevet regnskab fremvises på generalforsamlingen. 

Begrundelse: 

Der efterspørges jævnligt underskrifter på det udsendte materiale, men det kan sjældent nås tidsmæs-

sigt. Vi ønsker derfor at præcisere, at vi kan udsende regnskabsoversigten uden underskrifter. 
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§ 4 stk. 6 

Nuværende ordlyd: 

Stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Der kan afgives stemme ved 

skriftlig fuldmagt. 

Ændringsforslag: 

Stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Medlemmer kan lade sig 

repræsentere ved skriftlig fuldmagt. 

Begrundelse: 

Præcisering af at dette gælder medlemmer. 

§ 4 stk. 8 

Nuværende ordlyd 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Beretninger i øvrigt: 

a) Børne- og ungdomsarbejdet 

b) Regionsarbejdet 

c) Landsarbejdet, herunder FD’s årsmøde 

d) Dragtarbejde 

e) Øvrige udvalg  

5. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent 

6. Valg: 

a) Formand (vælges lige år) 

b) Kasserer (vælges ulige år) 

c) 1 bestyrelsesmedlem (vælges lige år) 

d) 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges ulige år) 

e) 1 bestyrelsessuppleant 

f) 1 revisor (vælges lige år) 

g) 1 revisor (vælges ulige år) 

h) 1 revisorsuppleant 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Ændringsforslag 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Beretninger i øvrigt: 

a) Børne- og ungdomsarbejdet 

b) Regionsarbejdet 

c) Landsarbejdet 

d) Dragtarbejde 

e) Øvrige udvalg  

5. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent 
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6. Valg: 

a) Formand (vælges lige år) 

b) Kasserer (vælges ulige år) 

c) 1 bestyrelsesmedlem (vælges lige år) 

d) 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges ulige år) 

e) 1 bestyrelsessuppleant (vælges hvert år) 

f) 1 revisor (vælges lige år) 

g) 1 revisor (vælges ulige år) 

h) 1 revisorsuppleant (vælges hvert år) 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Begrundelse: 

Årsmødet er en væsentlig del af landsarbejdet, det skønnes unødvendigt at nævne dette særskilt. 

Ellers skal der som minimum konsekvensrettes fra FD til LF.  

Vi præciserer, at suppleanter er på valg hvert år. 

§ 5 stk. 1 

Nuværende ordlyd: 

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, 

at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer har givet møde eller er 

repræsenteret ved fuldmagt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. 

Ændringsforslag: 

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, 

at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at mindst 2/3 af 

de afgivne stemmer er for ændringerne. 

Begrundelse: 

Det er i § 4 specificeret, hvordan man er repræsenteret. 

§ 6 stk. 1 

Nuværende ordlyd: 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 

Ændringsforslag: 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst otte dages varsel. 

Begrundelse 

Dansk Sprognævn anbefaler, at tal fra et til ti skrives med bogstaver. 

§ 7 stk. 1 

Nuværende ordlyd 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.  

Ændringsforslag: 

Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf formand og kasserer er valgt direkte til posten. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Hvis ikke alle poster bliver besat på 

generalforsamlingen, har bestyrelsen ret til at supplere sig i løbet af året og få valget konfirmeret på 

førstkommende generalforsamling. 
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Begrundelse: 

Bestyrelsen har ikke tidligere været defineret, det fremgår kun af dagsorden til generalforsamling. 

Bestyrelsens nuværende praksis er at dele sekretærens opgaver mellem sig. 

Vi har tidligere ikke kunnet besætte alle poster og ønsker derfor at kunne finde kandidater blandt fx 

efterårets nye medlemmer uden at skulle indkalde til en generalforsamling. 

§ 7 stk. 3 

Nuværende ordlyd 

På bestyrelsesmøderne tages referat. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanten 

modtager et eksemplar til opbevaring. Et eksemplar opbevares i udskrift i foreningens protokol. 

Ændringsforslag:  

På bestyrelsesmøderne tages referat. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanten 

modtager et eksemplar. Et eksemplar opbevares i udskrift i foreningens protokol. 

Begrundelse: 

Vi finder det irrelevant, om det enkelte bestyrelsesmedlem gemmer referaterne, når blot protokollen 

vedligeholdes. 

§ 7 stk. 5 

Nuværende ordlyd: 

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til FD’s årsmøde og repræsentanter til særlige opgaver. 

Ændringsforslag: 

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til LF’s årsmøde og repræsentanter til særlige opgaver. 

Begrundelse: 

Konsekvensrettelse. 

§ 7 stk. 6 

Nuværende ordlyd: 

Bestyrelsessuppleanten modtager indkaldelse til bestyrelsesmøderne til orientering og deltager på 

bestyrelsesmøderne, når et bestyrelsesmedlem har længerevarende forfald. 

Ændringsforslag: 

Bestyrelsessuppleanten modtager indkaldelse til bestyrelsesmøderne til orientering og har ret til at 

deltage i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. Suppleanten indtræder med stemmeret, når et 

bestyrelsesmedlem har længerevarende forfald eller udtræder af bestyrelsen i sin valgperiode. 

Begrundelse: 

Vi er glade for aktive bestyrelsessuppleanter og ønsker deres rettigheder afspejlet i vedtægterne. 

Desuden præciseres, hvornår suppleanten har stemmeret. 

§ 8 stk. 3 

Nuværende ordlyd: 

Kassereren er ansvarlig for foreningens midler. Kassereren står for den daglige regnskabsførelse og 

vedligeholdelse af medlemslister. 

Ændringsforslag: 

Kassereren er ansvarlig for foreningens midler. Kassereren står for den daglige regnskabsførelse og 

sørger for, at den ansvarlige for medlemslisterne får oplysninger om kontingentindbetalinger og -

restancer. 



Herlev Folkedanserforening Formand Morten Petersen 

  Kærnestykket 10 
  2730 Herlev 
 Tlf. 61 79 46 54 
  formand@herlevfolkedans.dk 

  www.herlevfolkedans.dk 

  Cvr-nummer 21 41 89 19 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Begrundelse: 

Vi ønsker frihed til at lægge opgaven med medlemslisterne ud til den bedst egnede. 

§ 8 stk. 4 

Nuværende ordlyd: 

Ved ind- og udbetaling til og fra foreningen kvitterer beløbsmodtageren på det tilhørende bilag. 

Ændringsforslag: 

Ved kontante ind- og udbetalinger til og fra kontantkassen kvitterer beløbsmodtageren på det 

tilhørende bilag. 

Begrundelse: 

Ved ind- og udbetaling bruges ofte dankort, mobilepay og bankoverførsler. Vi ønsker at præcisere, at 

kravet om underskrift kun gælder ved kontanter, da de øvrige transaktioner kan spores elektronisk. 

§ 8 stk. 5 

Nuværende ordlyd: 

Bestyrelsen fastsætter en gang årligt størrelsen af de maksimale rådighedsbeløb. Evt. overskydende 

beløb indsættes i et pengeinstitut i foreningens navn. 

Ændringsforslag: 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget for den kommende sæson. Hovedparten af foreningens 

midler skal være indsat i et pengeinstitut i foreningens navn. 

Begrundelse: 

Ordlyden er fra en tid, hvor kontanter spillede en større rolle. Ændringsforslaget afspejler 

virkeligheden. 

§ 8 stk. 6 

Nuværende ordlyd: 

Revisorerne har ret og pligt til at foretage revision, så ofte de eller formanden finder det nødvendigt.  

Ved revision skal tilstedeværelsen af foreningens midler kontrolleres. 

Ændringsforslag: 

Revisorerne har ret og pligt til at foretage revision, så ofte de eller formanden finder det nødvendigt.  

Ved revision har revisorerne ret og pligt til at kontrollere tilstedeværelsen af foreningens midler. 

Begrundelse: 

Præcisering af, at det er revisorerne, der skal kontrollere tilstedeværelsen af midlerne. 

§ 11 stk. 3 

Nuværende ordlyd: 

Så længe arkivalierne er foreningens ejendom, er der adgang til dem for foreningen. Andre 

interesserede kan få adgang til arkivalierne efter bestyrelsens vurdering. 

Ændringsforslag: 

Så længe arkivalierne er foreningens ejendom, er der adgang til dem for foreningen. Andre 

interesserede kan få adgang til arkivalierne efter Arkivets vurdering. 

Begrundelse: 

Vi mener, at arkivet er mere kompetent til at vurdere udefrakommendes behov for adgang til 

arkivalierne. 


