Vedtægter
§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Happy Feet Dancers
Foreningen er stiftet den 9. februar 2005.
Foreningens hjemsted er Ringsted kommune.
§ 2. Formål.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til linedance igennem undervisning samt styrke et
kammeratligt, socialt og festligt sammenhold mellem medlemmerne. Klubben udbyder udelukkende
undervisning i linedance.
§ 3. Medlemskab og organisationer.
Stk. 1. Foreningen er tilsluttet DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger).
Stk. 2. Foreningen kan desuden tilslutte sig de foreninger og organisationer, som bestyrelsen måtte
finde relevante.
§ 4. Ledelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, næstformand, kasserer,
sekretær samt yderligere 1 medlem.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor 2 medlemmer vælges i lige
årstal, og 3 medlemmer vælges i ulige årstal. 1-2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen
konstituerer sig efterfølgende med alle poster: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt
bestyrelsesmedlem.
Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved
afstemning, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemme for, for at forslaget er vedtaget.
Bestyrelsen tager beslutningsreferat. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig.
Stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 18 år.
Stk. 7. Alle hverv i foreningstjeneste er ulønnede, medmindre generalforsamlingen træffer en anden
afgørelse. Bestyrelse, instruktører, trænere og lignende kan ydes godtgørelse og udgiftsdækning i
henhold til statens regler.
§ 5. Tegningsret og forpligtelser.
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller af kassereren.
Ved køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.
Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens
forpligtigelser. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover
kontingent og danseafgift.
Foreningens medlemmer har ingen krav på foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 6. Optagelse af nye medlemmer.
Stk. 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Stk. 2. Som aktivt medlem kan optages personer, som modtager undervisning eller underviser i
Happy Feet Dancers.
Stk. 3. Som passivt medlem kan optages personer, som ikke modtager undervisning, eller

underviser i Happy Feet Dancers. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen,
men kan vælges af bestyrelsen til ad hoc opgaver
§ 7. Udelukkelse af medlemmer.
Stk. 1. Medlemmer der ikke har betalt medlemskontingent pr. 1. oktober betragtes som udmeldt af
foreningen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende ordinære generalforsamling efter
reglerne for indkomne forslag (jf. § 9).
Stk. 3. Ved udmeldelse af foreningen refunderes (tilbagebetales) betalt kontingent og danseafgift
ikke.
§ 8. Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Danseafgiften fastsættes af bestyrelsen.
§ 9. Myndighed.
Stk. 1. Forenings højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i januar
kvartal og varsles ved opslag på foreningens hjemmeside og Facebookside senest 4 uger før
afholdelsen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer og øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen ved formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Forslag offentliggøres ved
opslag på foreningens hjemmeside og Facebookside.
Stk. 3. Ethvert medlem, som er fyldt 18 år, som ikke er i betalingsrestance, og som er indmeldt som
aktivt medlem ved indkaldelsen til generalforsamlingen, har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen.
Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af en forælder/værge med dertil hørende stemmeret.
Hvert medlem/forælder/værge har dog kun en stemme.
Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med simpelt stemmeflertal. Dog kræves til
udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige
stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning skal fortages, såfremt mindst 1 medlem kræver det. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.
§ 10. Generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent. Samt budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. a) Valg af bestyrelse i henhold til § 4.
b) valg af 1-2 suppleanter
7. a) valg af en revisor.
b) valg af en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 15 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og
den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling, dog med mindst 2 ugers varsel.
§ 12. Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest d. 15/2 afgiver bestyrelsen driftsregnskab og
status til revision.
§ 13. Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen, senest 14 dage efter modtagelse gennemgå det
samlede regnskab. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 14. Opløsning.
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen fordeles til ungdomsarbejdet i Ringsted
kommune.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. marts 2019

