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Vedtægter[AM1] for Herlev Folkedanserforening
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§ 1 Foreningen og dens formål

stk. 1[AM2]

Foreningens navn er Herlev Folkedanserforening (HFF)

stk. 2[AM3]

HFF er hjemmehørende i Herlev Kommune

stk. 3[AM4]

HFF er medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere (DF)

stk. 4[AM5]

Foreningen 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

§ 2 Foreningens medlemmer

stk. 1[AM6]

Som medlem kan optages alle personer der kan støtte foreningens formålsparagraf.

stk. 2[AM7]

Alle foreningens medlemmer skal være medlem af DF. Kan et medlem dokumentere at være gyldigt
medlem af DF på anden vis end gennem HFF, kan medlemmet fritages for DF-kontingent.

Stk. 3[AM8]
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Udmeldelse af HFF skal ske skriftligt, herunder pr. e-mail, til foreningens kasserer.

Stk. 4[AM9]

Ved manglende kontingentbetaling udmeldes medlemmet af HFF efter en af bestyrelsen fastsat
rykkerprocedure.
[AM10]

Stk. 5[AM11]

Modarbejder et medlem foreningens formål og trivsel, kan bestyrelsen udelukke vedkommende fra
foreningens aktiviteter indtil førstkommende generalforsamling, hvor sagen skal optages på
dagsordenen. Bestyrelsen fremlægger sagen for generalforsamlingen ligesom den udelukkede har
mulighed for at fremlægge sin version af sagen. [AM12]Eksklusion af vedkommende kan vedtages
eller forkastes ved simpelt flertal.

§ 3 Kontingent

Stk. 1[AM13]

Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

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

Stk. 3[AM14]

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)
Passive

Stk. 4[AM15]

Antallet af betalingsterminer fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1[AM16]

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.[AM17]

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned.

Stk. 3[AM18]

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel.
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Stk. 4[AM19]

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15.
marts. Medlemmerne orienteres om indkomne forslag samtidig med indkaldelsen til
generalforsamlingen.

Stk. 5[AM20]

Regnskabsoversigt kan rekvireres hos bestyrelsen inden generalforsamlingen og skal være til
rådighed senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6[AM21]

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

Stk. 7[AM22]

Skriftlig afstemning finder sted hvis mindst et medlem ønsker det. Ved personvalg foretages altid
skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end ledige poster under det aktuelle valg.

Stk. 8[AM23]

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent[AM24]

3. Formandens beretning
4. Beretninger i øvrigt:

a) Ungdomsarbejdet
b) Regionsarbejdet[AM25]

c) Landsarbejdet, herunder DFs årsmøde
d) Dragtarbejde[AM26]

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)[AM27]

e) 1 bestyrelsessuppleant
f) 1 revisor (vælges lige år)
g) 1 revisor (vælges ulige år)
h) [AM28]1 revisorsuppleant

7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

§ 5 Vedtægtsændringer

Stk. 1[AM29]
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Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Til vedtagelse
kræves at mindst halvdelen af foreningens medlemmer har givet møde, eller er repræsenteret ved
fuldmagt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

Stk. 2[AM30]

Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er repræsenteret, og forslaget ikke trækkes tilbage,
skal det behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet
af repræsenterede medlemmer. Vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for
ændringerne.

[AM31]

§ 6 Ekstraordinær Generalforsamling

Stk. 1[AM32]

Ekstraordinær Generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Stk. 2[AM33]

Der skal indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling i følgende tilfælde:
1) Hvis 1/3 af medlemmerne – med skriftlig motivation – forlanger det.
2) Hvis bestyrelsen finder det relevant
3) Hvis vedtægtsændringer ikke har kunnet behandles på ordinær generalforsamling

p.g.a. for spinkel repræsentation
[AM34]

Stk. 3[AM35]

Der skal indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling senest en måned efter anmodning er
foretaget.

Stk. 4[AM36]

På Ekstraordinær Generalforsamling behandles kun de(t) punkt(er), på hvilke(t) den er indkaldt.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1[AM37]

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Stk. 2[AM38]

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 3[AM39]

På bestyrelsesmøderne tages referat. [AM40]Samtlige bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsessuppleanten modtager et eksemplar[AM41] til opbevaring. Et eksemplar opbevares i
udskrift i foreningens protokol.

Stk. 4[AM42]

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.
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Stk. 5[AM43]

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til DFs årsmøde og repræsentanter til særlige opgaver.

Stk. 6[AM44]

Bestyrelsessuppleanten modtager indkaldelse til bestyrelsesmøderne til orientering, og deltager på
bestyrelsesmøderne når et bestyrelsesmedlem har længerevarende forfald.

§ 8 Regnskab og revision

Stk. 1[AM45]

Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts. På generalforsamlingen fremlægger kassereren et
revideret regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorerne.

Stk. 2[AM46]

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, heriblandt formand eller kasserer

Stk. 3[AM47]

Kassereren er ansvarlig for foreningen midler. Kassereren står for den daglige regnskabsførelse og
vedligeholdelse af medlemslister.

Stk. 4[AM48]

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

Stk. 5[AM49]

Bestyrelsen fastsætter en gang årligt størrelsen af de maksimale rådighedsbeløb. Evt. overskydende
beløb indsættes i et pengeinstitut i foreningen navn

Stk. 6[AM50]

Revisorerne har ret og pligt til at foretage revision så ofte de eller formanden finder det nødvendigt.
Ved revision skal tilstedeværelsen at foreningens midler kontrolleres[AM51].

§ 9 Legater og fondsmidler

stk. 1[AM52]

Foreningen kan bestyre legater eller fondsmidler til fremme af de i § 1 stk. 4 angivne formål, eller
til tilsvarende formål angivet i legat- eller fondsfundatsen.

§ 10 Opløsning

Stk. 1[AM53]

Foreningen kan kun opløses ved beslutning af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens
medlemmer afgiver deres stemmer, og hvor mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for opløsning.
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Stk. 2[AM54]

Ved afstemning om opløsning af foreningen kan der ikke stemmes ved fuldmagt

Stk. 3[AM55]

Hvis det nævnte antal foreningsmedlemmer ikke er repræsenteret på den pågældende
generalforsamling, og forslaget fastholdes, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling jf. §
6 stk. 1.

Stk. 4[AM56]

Opløses foreningen, skal eventuelle midler overgives til formål jf. § 1 stk. 4.

§ 11 Arkivalier

Stk. 1[AM57]

Arkivalier deponeres i Herlev Kommunes Lokalarkiv.

Stk. 2[AM58]

Arkivalier der deponeres i Arkivet forbliver foreningens ejendom i indtil 30 (treti) år efter
arkivaliernes afleveringsdato, hvorefter de overgår til arkivets ejendom.

Stk. 3[AM59]

Så længe arkivalierne er foreningens ejendom, er der adgang til dem for foreningen. Andre
interesserede kan få adgang til arkivalierne efter bestyrelsens vurdering.

Stk. 4[AM60]

Opløses foreningen overgår alle arkivalierne til Arkivets ejendom. Der er adgang til arkivalierne i
henhold til Arkivloven.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 26. januar 1955 og ændret ved ekstraordinær
generalforsamling d. 21. maj 1959, samt på de ordinære generalforsamlinger d. 6. maj 1971, d. 17.
maj 1973, d. 9. maj 1974, d. 24. april 1975, den ekstraordinære generalforsamling d. 7. maj 1984,
den ordinære generalforsamling d. 7. maj 1990, den ekstraordinære generalforsamling d. 5. august
1996, de ordinære generalforsamlinger d. 6. maj 2002, d. 10. maj 2004 og d. XX maj 2007.



[AM1]Ændret fra ”love”
[AM2]Tidligere § 1
[AM3]Ny
[AM4]Ny
[AM5]Tidligere § 2
[AM6]Ny
[AM7]I henhold til DFs vedtægter og foreningens nuværende praksis
[AM8]Ny
[AM9]Jf. tidligere § 11
[AM10]Nyt at bestyrelsen beslutter
[AM11]Tidligere § 14
[AM12]Nyt
[AM13]Tidligere § 11. Tidligere var kontingentet opdelt i foreningskontingent og undervisningskontingent.
Undervisningskontingent blev tidligere fastsat af bestyrelsen. Her lægges der  op til at det samlede kontingent vedtages
af generalforsamlingen. Tidligere forhandlede foreningen selv løn med instruktør og spillemænd, hvorfor udgiften ikke
var kendt på generalforsamlingen. Nu aflønnes de efter aftenskoletaksten, og udgiften kan medregnes i det samlede
kontingent.
[AM14]Ny
[AM15]Tidligere del af  § 11. Tidligere fastsat af bestyrelsen
[AM16]Tidligere § 3
[AM17]Tidligere del af § 4
[AM18]Tidligere del af § 4. Varsel forlænget med 14 dage for at så mange som muligt kan planlægge at deltage
[AM19]Tidligere del af § 4.
[AM20]Tidligere del af § 9. Der lægges op til at man selv skal rekvirere regnskabsoversigten, hvor man tidligere fik den
tilsendt automatisk. Dette for at give kassereren længere frist jf. den forlængede indkaldelses varsel.
[AM21]Tidligere del af § 4
[AM22]Tidligere del af § 4. Dog ændret vedr. afstemning om personvalg.
[AM23]Tidligere del af § 4.
[AM24]Ny
[AM25]Tidligere amtsarbejde.
[AM26]Ny – jf. formål
[AM27]Tidligere del af pkt. 6 c. Tydeliggørelse/præcisering af at bestyrelsesmedlemmer vælges h.h.v. lige og ulige år
[AM28]Tidligere pkt. e). Tydeliggørelse af at revisorer vælges på skift på h.h.v. lige og ulige år.
[AM29]Tidligere del af § 12. Tilføjelse om fuldmagter jf. foreningens nuværende praksis.
[AM30]Tidligere del af § 12.
[AM31]Fra den tidligere § 12 er slettet tekst om børne- og juniorafdeling, da hverken DF eller HFF i øvrigt omtaler
børne- og juniorafdeling i deres vedtægter
[AM32]Tidligere del af § 13 – opdelt for overskuelighedens skyld
[AM33]Tidligere del af § 13 - opdelt for overskuelighedens skyld
[AM34]Tidligere del af § 12
[AM35]Tidligere del af § 13 - opdelt for overskuelighedens skyld

[AM36]Tidligere del af § 13 - opdelt for overskuelighedens skyld

[AM37]Tidligere § 1
[AM38]Tidligere del af § 6
[AM39]Tidligere del af § 6
[AM40]Ændret fra protokol.
[AM41]Ændret fra kopi
[AM42]Tidligere del af § 6
[AM43]Tidligere del af § 6
[AM44]Tidligere § 7. Tilføjelse om at bestyrelsessuppleanten skal modtage indkaldelse
[AM45]Tidligere del af § 9
[AM46]Ny
[AM47]Tidligere del af § 8
[AM48]Tidligere del af § 8
[AM49]Tidligere del af § 8
[AM50]Tidligere § 10



[AM51]Linien er omformuleret.
[AM52]Tidligere § 15. Opdateret jf. nye §§
[AM53]Tidligere del af § 16.
[AM54]Ny
[AM55]Ny
[AM56]Tidligere del af § 16
[AM57]Tidligere del af § 17 – omformuleret i forhold til ”Biblioteket”
[AM58]Tidligere del af § 17
[AM59]Tidligere del af § 17. Tidligere formulering om at andre kun kunne få adgang til arkivalierne i studieøjemed. Nu
efter bestyrelsens vurdering.
[AM60]Tidligere del af § 17.


