
VEDTÆGTER  

FOR  

MIDTLOLLANDSKE FOLKEDANSERE 
 

§1 

Foreningens navn er: Midtlollandske Folkedansere. Stiftet som folkedanser-
hold den 23. februar 1935, udvidet til forening den 24. februar 1939. Forenin-
gen er hjemmehørende i Lolland Kommune. 

§2 

Foreningen skal være medlem af en hovedorganisation, som understøtter 
foreningens formål. 

§3 

Foreningens formål er at udbrede kendskab til folkedans og spillemandsmu-
sik 
Bestyrelsen kan beslutte at optage aktiviteter som relaterer til foreningens 
formål.  
Formålet søges opnået blandt andet ved undervisning og arrangementer for 
medlemmer, offentlige arrangementer, uddannelse og kurser.  

§4 

Foreningen kan optage såvel aktive - som støttemedlemmer. Æresmedlem 
kan udnævnes efter indstilling fra bestyrelsen. 

Medlemmer skal betale et kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes 
af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, hertil lægges kontin-
gent til den/de hovedorganisation(er) som foreningen er medlem af. Regler 
for opkrævning af kontingent fastlægges af bestyrelsen. 

Dersom bestyrelsen skønner, at et medlem optræder i strid med/
modarbejder foreningens formålsparagraf, kan bestyrelsen ekskludere med-
lemmet. Et ekskluderet medlem kan få sin eksklusion behandlet på først-
kommende generalforsamling.  

§5 

Stemmeret på foreningens generalforsamling har medlemmer over 18 år, og 
æresmedlemmer. Børn/unge under 18 år kan repræsenteres af en forælder, 
som så har stemmeret. Støttemedlemmer kan deltage i generalforsamlingen 
men har ikke stemmeret og er ikke valgbare. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  



§6 

Foreningens daglige ledelse har bestyrelsen, som vælges af generalforsam-
lingen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrel-
sesmedlemmer. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlin-
gen, mens bestyrelsen selv konstituerer næstformanden.  

Alle valg gælder for 2 år, mens næstformandens konstituering gælder for et 
år. På ulige årstal vælges formand og et bestyrelsesmedlem, og på lige års-
tal vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. 2 ægtefæller/samlevere 
kan ikke sidde i bestyrelsen. Instruktører i foreningen kan ikke vælges til be-
styrelsen. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, som er fyldt 18 år. Supple-
anter vælges for 1 år. Der vælges to suppleanter. De indkaldes til bestyrel-
sesmøderne, men har ikke stemmeret. 

Alt bestyrelses- og udvalgsarbejde er ulønnet. Dog kan bestyrelsen træffe 
beslutning om, at der kan udbetales kørepenge og telefonpenge, samt at der 
ydes dækning for dokumenterede udgifter.  

§7 

Formanden indkalder bestyrelsen og fastsætter tid og sted for mødet. Besty-
relsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, hvoraf den ene skal 
være formanden, er til stede. Beslutning træffes ved simpelt flertal. Står 
stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.  

Formanden sørger for at der optages en kort beretning til hvert dagsordens-
punkt på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, dette nedfældes i for-
handlingsprotokollen. Protokollen underskrives efter hvert bestyrelsesmøde 
af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Efter generalforsamlingen af 
mødets dirigent og formanden.  

Næstformanden fungerer i formandens sted under dennes eventuelle fra-
vær.  

Bestyrelsen kan oprette aktiviteter i foreningsregi, i overensstemmelse med 
foreningens formålsparagraf. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori besty-
relsen skal være repræsenteret. Bestyrelsen skal sørge for ro og orden ved 
foreningens arrangementer. 

 §8 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år senest 30. april. Indkal-
delse til generalforsamlingen skal ske mindst 8 uger før afholdelse. Indkom-
ne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsam-
lingens afholdelse. Endelig dagsorden med bilag udsendes 14 dage før af-
holdelsen.  



Dagordenen skal indeholde mindst følgende punkter:  

1. a. Valg af dirigent  
 b. Valg af stemmetællere  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

4. Den kommende sæson 

5. Budget for det kommende år herunder kontingentfastlæggelse 

6. Indkomne forslag  

7. Valg  
 a. Formand/Kasserer  
 b. Bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter  
 c. 1 revisor + 2 suppleanter  
 d. 1 fanebærer + suppleanter  

8. Eventuelt  

Revisorerne vælges for 2 år og afgår skiftevis.  
Suppleanter og fanebærer vælges for 1 år.  
Protokollen vil ligge til gennemsyn.  

§9 

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes i over-
ensstemmelse med de til enhver tid gældende regler udarbejdet af Lolland 
kommune, for regnskabsaflæggelse for foreninger, der modtager støtte i 
henhold til fritidsloven. 

Bestyrelsen skal inden den 15.februar udlevere regnskabet for det foregåen-
de år til revision. Regnskabet revideres af de valgte revisorer i fællesskab og 
det påses, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en på-
tegning og underskrift. 

Når revisionen er afsluttet behandles regnskabet på et bestyrelsesmøde, og 
underskrives af bestyrelsen. Det af revisorerne og bestyrelsen underskrevne 
årsregnskab udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldel-
sen til den ordinære generalforsamling. 

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§10 

Foreningen tegnes i fællesskab af formand og kasserer. Foreningen hæfter 
kun for sine forpligtelser med den foreningens til enhver tid tilhørende for-
mue. Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsen hæfter personligt 
overfor tredjemand. 



§ 11 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nød-
vendigt, eller hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begrun-
det anmoder om det over for formanden. 

I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes se-
nest 4 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Ind-
kaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 14 dage. 

§ 12 

Alle generalforsamlingens afstemninger er skriftlige, og forslag vedtages ved 
almindeligt stemmeflertal.  

Undtaget er forslag til vedtægtsændringer, der kun anses for vedtagne, når 
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettige har stemt for.  

§13 

Forslag til foreningens opløsning skal behandles på 2 generalforsamlinger, 
der ikke må afholdes med mindre end én måneds mellemrum. Hvis forslaget 
om opløsning skal anses for vedtaget, skal på begge generalforsamlinger 
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettige medlemmer have stemt for.  

Dersom opløsning af foreningen vedtages, skal eventuelle aktiver anvendes 
til beslægtede formål efter generalforsamlingens beslutning. Dog skal disse 
midler, og en liste over samme udarbejdet af bestyrelsen, opbevares hos 
den siddende formand i mindst et år efter den sidste generalforsamling, in-
den eventuel overdragelse finder sted. Inden for dette år kan enhver interes-
seret forsøge at genoprette foreningen efter de gældende vedtægter. Hvis 
dette lykkes forbliver midlerne i foreningen.  

Efter opløsning skal alt skriftligt materiale overdrages til Lokalhistorisk Arkiv i 
Rødby/et Lokalhistorisk Arkiv i Lolland Kommune.  

 

Vedtægtsændringer er vedtaget på generalforsamling 20/3 1975, den 26/1 
1978, den 10/4 1980, den 14/4 1981, den 17/3 1983, den 7/4 1994, den 5/4 
2001, den 12/4 2007 og den 19/4 2012. 
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