
§ 1 

1. Foreningens navn er: Sdr. Felding og Omegns Folkedanser- 

forening. Foreningen er stiftet den 02.11.1967 og har hjemsted i Sdr. 

Felding i Herning kommune. 

 

§ 2 

1. Foreningens formål er at bevare de gamle folkedanse og melodier, at 

danse folkedans i vinterhalvåret under ledelse af en kyndig leder, at 

bevare de gamle dragter og bære dem, hver gang der er opvisning. 

 

§ 3 

1. Foreningens medlemmer skal være tilsluttet Landsforeningen Danske 

Folkedansere, samt betale kontingent til samme forening. 

 

§ 4 

1. Foreningen kan optage såvel aktive som passive medlemmer. 

2. Bestyrelsen har ret til, dersom den finder det nødvendigt, at udelukke 

et medlem af foreningen. Bestyrelsen skal forelægge udelukkelsen ved 

første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 

 

§ 5 

1. Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den ordinære 

generalforsamling afholdes hvert år, i første kvartal, og indvarsles af 

bestyrelsen 14 dage før ved annonce i de lokale blade. 

2. Dagsorden og tidspunkt fastsættes af bestyrelsen. Dagsorden for 

ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 

        1. Valg af dirigent og stemmetæller. 

        2. Beretning ved formand. 

        3. Regnskab ved kassereren. 

        4. Behandling af indkomne forslag. 

        5. Valg af bestyrelse: Skiftevis 2 eller 3 medlemmer og 2 

suppleanter 

        6. Valg af børne- og dragtudvalg: 1 medlem og 1 suppleant. 

        7. Valg af revisor og suppleant. 

        8. Eventuelt. 

3. Forslag til dagsorden og vedtægtsændringer skal bestyrelsen have 

modtaget senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag 

læses op af dirigenten. 

 

 

 

4. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling har beslutningsmyndighed, 

uanset det fremmødte antal medlemmer. Beslutninger og valg træffes i 

øvrigt ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog, at 

2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Stemmer fra 

deltagere, der ikke har medlemskort, er ugyldige. Hvis blot et medlem 

ønsker det, skal afstemningerne være skriftlige. 

 

§ 6 

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det 

nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne kommer med personlig 

underskreven begæring og dagsorden til bestyrelsen, som så med 14 dages 

varsel ved annonce i de lokale blade skal indkalde til generalforsamling. I 

øvrigt gælder samme betingelser, som ved den ordinære generalforsamling. 

 

§ 7 

1. Alle aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare ved 14 år, dog skal 

formand og kasserer være myndige. 

2. Stemmeretten kan kun udøves personligt. 

3. Ingen ægtefæller/samlever til de i forvejen valgte, og hverken foreningens 

ledere eller spillemænd, kan vælges under punkt 5. 

 

§ 8 

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen af 

generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næst- 

formand, kasserer og sekretær. 

2. Der udpeges mindst et medlem til børne- og dragtudvalget. Børne- og 

dragtudvalgsmedlemmet vælges for 2 år ad gangen. Børne- og dragtudvalget 

hjælper bestyrelsen med dragter til opvisning og lignende efter bestyrelsens 

ønsker. 

3. Revisorer vælges for 2 år ad gangen, der afgår skiftevis hvert andet år. 

4. Suppleanter vælges kun for 1 år ad gangen. 

5. Foreningen tegnes i fællesskab af formand og kasserer. 

 

§ 9 

1. Regnskabsåret omfatter tidsrummet fra 1. januar til 31. december. 

2. Foreningens penge indsættes på en bankbog, dog skal der altid være en 

efter kassererens mening passende kassebeholdning. 

 

 



 

 

                                                    § 10 

1. Medlemmerne betaler medlemskort i løbet af de første 4 træningsaftener. 

 Entre betales hver aften. Prisen for medlemskort og entre fastsættes af 

 bestyrelsen. 

 

                                                    § 11 

1. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for træningsaftener. 

2. Foreningens egen opvisning afholdes i slutningen af sæsonen. 

3. Bestyrelsen antager danseledere og spillemænd. Danselederne  

Vælger danse til øvelserne og opvisningerne. Medlemmer, der ønsker at  

deltage i opvisninger, forpligter sig til at optræde i dragter og til 

 Træningstiden nøje at følge danseledernes anvisninger. 

4. Det er ikke tilladt medlemmerne uden nogen form at træffe 

 dispositioner angående opvisninger, legestuer eller lignende i  

foreningens navn, udenom foreningens bestyrelse. 

 

                                                     § 12 

1. Til opløsning af foreningen kræves 2/3 flertal af samtlige foreningens 

medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved general- 

forsamlingen, skal bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ny ekstra- 

ordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan finde sted med 2/3 af 

de tilstedeværende medlemmers stemmer. 

2. I tilfælde af foreningens opløsning, anvendes foreningens midler efter 

generalforsamlingens beslutning fortrinsvis til beslægtede almennyttige 

formål. 

 

                                                   § 13 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling   

den 2-11-1967 i Sdr. Felding. 

Ændret og vedtaget d. 25-3-2010 

§ 1 fra Aaskov til Herning kommune.  

§ 3 medlem af Ringkøbing Amts Folkedanserforening, sløjfet.  

§ 5, 1 generalforsamling tidspunkt, fra marts/april til første kvartal. 

Dirigent: Niels Viggo Thomsen                                                       

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter 

 

for 

 

Sdr. Felding og Omegns 

Folkedanserforening 

 

 

 


