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Forenings vedtægter
§ 1. Navn og hjemsted.
Stk. 1. Vedtægt for HDF Hvissinge Danse Forening Glostrup. Vi kalder os HDF Glostrup.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune.
§ 2. Foreningens formål.
Stk. 1. Foreningens formål er, at give foreningens medlemmer, børn, unge og voksne, mulighed for på en sjov og hyggelig måde
at lære, at bevæge sig / danse (rytmik) til god musik.
Værdier: Vi giver børnene ansvar/medindflydelse på holdet. Vi ønsker også at gøre de unge projektansvarlig samt
inddrage forældrene i arbejdet omkring holdene. Vi rekrutterer i vides mulig omfang, trænere blandt egne medlemmer.
§ 3. Medlemskreds og kontingent.
Stk. 1. Som medlem i HDF, kan børn og unge samt voksne optages.
Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet opkræves primo ny sæson. For nye
medlemmer tilbydes en gratis prøvetime. Herefter meddeles betalingsbetingelser med nærmere angiven betalingsfrist.
Stk. 3. Bestemmelse vedrørende restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer er følgende:
HDF udsender rykkerskrivelser til medlemmerne efter 21 dage ved manglende indbetaling af kontingent. Der opkræves
100 kr. i rykkergebyr.
Ved udmeldelse refunderes der ikke indbetalt kontingent. Der kan ikke kontingent reduceres ved senere indmeldelse.
Eksklusion af medlemmer kan kun komme på tale ved ekstreme forhold, kan kun besluttes af enige træner og ledelse.
§ 4. Generalforsamling.
Afholdes hvert år primo februar måned og indkaldes skriftlig i nyhedsbrev med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse.
Stemmeret har alle som har tilknytning til HDF – Det være sig medlemmer, forældre og bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling vil indeholde følgende punkter:
1 Dagsorden. 2 Valg af dirigent. 3 Valg af referent. 4 Valg af stemmetællere. 5 Formandens beretning og godkendelse
6 Forlæggelse og godkendelse af regnskab. 7 Valg af Bestyrelsesmedlemmer jf. § 5 stk. 1, 2 og 3.
8 Valg af 1 bestyrelses suppleant. 9 Valg af revisor. 10 Fastlæggelse af kontingenter. 11 Eventuelt
Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne, bestyrelsen kan anbefale én som godkendes.
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og kan endvidere
kræves af medlemmerne når mindst 2/3 af de stemmeberettigede kræver, stiller skriftelig krav herom.
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

§ 5. Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udpeges af bestyrelsen som består af 5 medlemmer, heriblandt 1 repræsentant for trænerne,
2 repræsentanter junior /ungdoms medlemmer samt en suppleant, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2. Formand, og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år.
Stk. 3. Næstformand og Kasser samt 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at de føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
§ 6. Regnskab og revision.
Stk. 1. Foreningens penge anbringes i (Amagerbanken) Bank Nordic
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab underskrives endvidere af bestyrelse, bekendtgørelse senest 8 dage før generalforsamling.
§ 7. Tegningsregler.
Stk. 1. Det er formanden, næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem der har tegningsretten i alle anliggender.
§ 8. Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
§ 9. Opløsning.
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, med netop denne dagsorden for øje.
Stk. 2. Eventuelt overskud/formue går ved opløsning af foreningen til børnearbejde i Glostrup Kommune.
Datering og underskrift:
Formand Kim Gross Rasmussen

Således fremlagt på generalforsamling den 7. februar 2012.
Dirigent Susan Mehlin

