
Vedtægter for Foreningen Red Liners, Niverød 
 
 
§ 1 Navn og Hjemsted 
Foreningens navn er Foreningen Red Liners, Niverød 
Hjemsted er Fredensborg Kommune  
 
§ 2 Formål 
Foreningens formål er, at fremme interessen for Line Dance og hermed skabe livsglæde og godt humør. 
- i samvær med andre. 
 
§ 3 Optagelse af medlemmer 
Personer optages som medlemmer, så snart kontingent er betalt. 
Der er ingen aldersbegrænsning for medlemmer. 
 
§ 4 Udmeldelse 
Medlemmer kan udmelde sig uden varsel. 
Indbetalt kontingent refunderes ikke. 
 
§ 5 Regnskab 
Foreningens regnskab løber fra den 1/1 til den 31/12. (Vedtaget på generalforsamling 2009) 
Alle oplysninger skal være tilgængelige for revisor. 
Af et eventuelt overskud kan intet udloddes til medlemmerne. 
 
§ 6 Sæson og Kontingent 
Kontingent og sæson fastsættes af bestyrelsen. 
Bestyrelsen fastsætter regler for betaling af kontingent, som skal ske helårligt og forud. 
Kontingent for medlemmer skal betales senest ved 2. fremmøde i dansesæsonen hvert år. Kontingent for 
nye medlemmer skal betales senest ved 2. fremmøde, 1. fremmøde er gældende som en prøvetime. 
Ved indmeldelse før den 31/12 betales helt kontingent, ved indmeldelse fra den 1/1 og derefter betales halvt 
kontingent. 
 
§ 7 Ordinær Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes én gang om året inden udgangen af 
februar måned. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles med mindst 14 dages varsel via foreningens 
hjemmeside og ved skriftlig indbydelse til alle medlemmer enten pr. e-mail eller brev. 
 
Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
 4. Indkomne forslag 
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 6. Valg af revisor og suppleant 
 7. Eventuelt 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt og formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. Alle afstemninger skal ske skriftligt, blot ét tilstedeværende medlem ønsker 
det. 
Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten samt formanden og 
indsættes i protokollen. 
 
§ 8 Stemmeafgivelse på generalforsamling 
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle 
afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. 
 
§ 9 Valg af Bestyrelse 
Valgbar til bestyrelsen og som revisor er alle, som er fyldt 18 år. 
 
 
§ 10 Ekstraordinær Generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mere end halvdelen af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om dette. Forlangende fra medlemmer skal være 
motiveret samt ledsaget af en dagsorden. 



Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som ordinær generalforsamling. 
 
 
§ 11 Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer. Samt 2 suppleanter (Vedtaget på generalforsamling 2009) 
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år således, at 2 (3) medlemmer vælges i lige år, og 3 (4) medlemmer 
vælges i ulige år.  
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 2 (4) bestyrelsesmedlemmer. 
Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når ⅔ af bestyrelsen er fremmødt. 
Forslag er vedtaget, når mere end halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Ved 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen fører protokol over møder og andre vigtige begivenheder i foreningen. Protokollen vil være 
tilgængelig for foreningens medlemmer ved henvendelse til formanden. 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendigt, og skal i øvrigt indkalde til 
bestyrelsesmøde, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 
 
§ 12 Bestyrelsens arbejdsopgaver 
Bestyrelsesmøder til varetagelse af foreningens ledelse. 
Forvaltning af klubbens aktiviteter og forpligtelser. 
Medlemsregister. 
Repræsentation i andre organisationer (hvis relevant). 
Refusion af bestyrelses- og udvalgsmedlemmers udgifter. 
Fastsættelse af honorarer. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. 
 
§ 13 Hæftelse og ansvar 
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede 
forpligtelser. 
Foreningen hæfter alene med dens respektive formue. 
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover 
kontingentforpligtelsen. 
Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen administreres efter gældende vedtægter. 
 
§ 13a 
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden eller næstformanden i forening med 1 
bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 
§ 14 Revision 
Revisor skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen 
er til stede. 
Revisor har i øvrigt ret til at efterse beholdninger og bogholderi. 
 
§ 15 Vedtægtsændringer 
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 15. januar og skal fremgå af 
dagsordenen til generalforsamlingen. 
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst ⅔ flertal i forhold til de afgivne stemmer. 
 
§ 16 Klubbens opløsning 
Foreningens opløsning kræver mindst ⅔ flertal blandt stemmeberettigede medlemmer. 
Er ⅔ af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – 
indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med ⅔ af de tilstedeværende stemmer. 
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, som dog 
under alle omstændigheder skal anvendes til almennyttige formål i Fredensborg Kommune. Denne 
disposition afgøres ved simpelt stemmeflertal. 
 
§ 17 Eksklusion af et medlem 
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem med øjeblikkelig bortgang i det tilfælde: 

- at et medlem ikke har betalt kontingent 
- at et medlem ikke overholder den etik foreningen har valgt 
- at et medlem udviser dårlig opførsel overfor foreningens andre medlemmer 

 
Foranstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 23. april 2008,       
 


