
Ændringsforslag til vedtægter 

§1 Navn og hjemsted 

Nuværende tekst:  

Foreningens navn er Stevns Folkedansere 

Foreningens hjemsted er Stevns Kommune 

Foreningen er medlem af Danske Folkedansere og DGI 

 

Ændringsforslag: 

Foreningens navn er Stevns Folkedansere 

Foreningens hjemsted er Stevns Kommune 

Foreningen er medlem af Dans Danmark og DGI 

 

§1 Navn og hjemsted 

Nuværende tekst: 

Foreningens navn er Stevns Folkedansere 

Foreningens hjemsted er Stevns Kommune 

Foreningen er medlem af Dans Danmark og DGI 

 

Ændringsforslag: 

Foreningens navn er Stevns Folkedansere 

Foreningens hjemsted er Stevns kommune 

Foreningen er medlem af Dans Danmark 

 

 

 

§4 Generalforsamlingen 

 

Nuværende tekst: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i uge 7 (februar måned). Medlemmerne indkaldes 

skriftligt ved brev eller gennem foreningsbrev, med mindst 2 og højst 6 ugers varsel med angivelse af 

dagsorden. 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt 

forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Et medlem er stemmeberettiget og kan vælges 

fra det fyldte 16 år, dog skal formanden og kassereren være myndige. Forældre til medlemmer under 16 år 

har 1 stemme pr. medlem. 

Ethvert medlem kan modtage valg til bestyrelsen, men medlemmet skal være spurgt først inden 

generalforsamlingen, dog ikke hvis medlemmet er til stede ved generalforsamlingen og er villig til at 

modtage valg. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

• Valg af 2 stemmetællere (ikke bestyrelsesmedlemmer) 

• Valg af dirigent (ikke bestyrelsesmedlem) 

• Formandens beretning og godkendelse af denne 

• Regnskabsaflæggelse og godkendelse af dette 



• Behandling af indkomne forslag 

• Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, ingen af disse skal nødvendigvis være medlem af 

foreningen 

• Valg af 1 fanebærer og 1 suppleant 

• Eventuelt 

• Oplæsning og godkendelse af protokol. Efterfølgende underskrivelse protokollen af dirigent og 

sekretæren. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 10 dage før generalforsamlingen skal afholdes. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig 

afstemning anvendes dog, når det begæres af blot 1 mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået 

flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg tildeles 

hver stemmeberettiget mødedeltager 1 stemme pr. person, der skal vælges. 

 

Ændringsforslag: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i første kvartal. Medlemmerne indkaldes skriftligt ved 

brev eller gennem foreningsbrev, med mindst 2 og højst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden. 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt 

forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Et medlem er stemmeberettiget og kan vælges 

fra det fyldte 16 år, dog skal formanden og kassereren være myndige. Forældre til medlemmer under 16 år 

har 1 stemme pr. medlem. 

Ethvert medlem kan modtage valg til bestyrelsen, men medlemmet skal være spurgt først inden 

generalforsamlingen, dog ikke hvis medlemmet er til stede ved generalforsamlingen og er villig til at 

modtage valg. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

• Valg af 2 stemmetællere (ikke bestyrelsesmedlemmer) 

• Valg af dirigent (ikke bestyrelsesmedlem) 

• Formandens beretning og godkendelse af denne 

• Regnskabsaflæggelse og godkendelse af dette 

• Behandling af indkomne forslag 

• Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, ingen af disse skal nødvendigvis være medlem af 

foreningen 

• Valg af 1 fanebærer og 1 suppleant 

• Eventuelt 

• Oplæsning og godkendelse af protokol. Efterfølgende underskrivelse protokollen af dirigent og 

sekretæren. 

 



Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 10 dage før generalforsamlingen skal afholdes. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindeligt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig 

afstemning anvendes dog, når det begæres af blot 1 mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået 

flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg tildeles 

hver stemmeberettiget mødedeltager 1 stemme pr. person, der skal vælges. 

 


