
Vedtægter
for

Nyborg Folkedansere
Stiftet 26. januar 1944

§1
Foreningens navn er Nyborg Folkedansere. 
Den er stiftet 26. januar 1944.

§2
Foreningens formål er at samle folk i alle aldre for at skabe 
kendskab til gamle folkedanse, sange, spillemandsmusik og 
egnsdragter i det omfang, foreningen har behov og kapaci
tet til. Foreningen er upolitisk.

§3
Foreningen er medlem af FolkeDaNS FyN og D.G.I.

§ 4
Som medlemmer kan optages børn og voksne, som vedken
der sig nærværende vedtægter.

§ 5
Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes 
hvert år i marts. Den skal indvarsles skriftligt 14 dage før. 
eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har aktive 
medlemmer på voksenholdet, der ikke er i restance, samt 
leder(e) og musiker(e).

§6
Foreningens bestyrelse er som følger: Formand, kasserer og  
3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger selv blandt de 
3 bestyrelsesmedlemmer en sekretær og næstformanden.
Formand, 1 bestyrelsesmedlem og fanebæreren vælges på 
lige årstal for 2 år.

kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal 
for 2 år.
Hvert år vælges en bilagskontrollantsuppleant, to bestyrel
sessuppleanter og en fanebærersuppleant for 1 år.
Hvert år vælges 1 bilagskontrollant for 2 år (i alt 2). 
Ægtefæller kan ikke samtidigt sidde i bestyrelsen.

§7
ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal 
af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst  1/3  af 
de aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag 
til dagsorden. ekstraordinær generalforsamling skal afhol
des senest 3 uger efter begæring herom og skal indvarsles i 
lighed med ordinær generalforsamling.

§8
kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 
kontingentet skal betales halvårligt og skal være betalt hen
holdsvis 15. oktober og 15. februar. Ungdomsrabat gives til 
unge, der den 1. september ikke er fyldt 21 år.
Ungdomskontingentet udgør voksenkontingentet minus 30 %.
Ved genindmeldelse inden for samme sæson skal restance 
være betalt. Passive medlemmer betaler kontingent 1 gang 
årligt. De har taleret, men ikke stemmeret på general
forsamlingen. Voksne medlemmer er automatisk medlem af 
de organisationer, foreningen er tilmeldt. Udmeldelse kan 
ske uden varsel til kassereren.

§9
eventuelle udvalg nedsættes af bestyrelsen eller general
forsamlingen. et medlem af bestyrelsen (ikke givet hver gang 

det samme) har ret til at overvære udvalgsmøderne, uden 
dog at have stemmeret.

§10
lovændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 11
Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af deltagerne i to på hinan
den følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer 
herfor. I tilfælde af opløsning bestemmer afsluttende gene
ralforsamling over anvendelsen af foreningens midler. evt. 
opbevaring hos FolkeDaNS FyN, dog hvis foreningen er i 
besiddelse af effekter tilført fra D.G.I., skal disse returneres 
til D.G.I.

Således vedtaget på generalforsamlingen 
den 12. marts 2014.
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