Vedtægter for Tango Haderslev
Bispebroen
6100 Haderslev
CVR 32008135
Hjemmehørende i Haderslev Kommune.
Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 28. februar 2022.
$1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til argentinsk tango og tangokulturen og henvender sig til
tangointeresserede for herigennem, at skabe mulighed for at dyrke denne aktivitet. Foreningen er upolitisk og
åben for interesserede i alle aldre, uden hensyn til etnisk baggrund og religiøs overbevisning.
Det er foreningens hensigt at iværksætte danseundervisning for medlemmerne. Desuden andre aktiviteter som
workshops, tangoballer, foredrag og andre dansekulturelle arrangementer, for at give medlemmerne og andre
interesserede indsigt i tangokulturen og færdigheder i tangodansen. Indtægter fra ovennævnt, gaver og
donationer vil anvendes til foreningens medlemmer i forhold til foreningens formål.
§2. Foreningen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejder dens formål.
Bestyrelsen har myndighed til at ekskludere, men den eller de ekskluderede har ret til at få eksklusionen
behandlet på førstkommende generalforsamling. Ved eksklusion har de ekskluderede ingen ret til andel i
foreningens formue.
§3. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte
kontingent senest 30 dage efter indmeldelse i foreningen, samt fornyelse af årskontingent er indbetalingen den
1. januar (første gang 2023).
§4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der afholdes generalforsamling en gang om året inden udgangen af februar måned, som indkaldes med 14
dages varsel via foreningens hjemmeside og Facebook gruppe. Alle medlemmer der har betalt kontingent senest
10 bank dage før generalforsamling har stemmeret. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen, senest 7 dage før
generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
§ 4,1 Digital generalforsamling.
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som
følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i
forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling
sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om
generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der
sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på
generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling
i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i
forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder
sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved
generalforsamlingen.
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen,
således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig
afstemning.
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Dagsordenen på ordinære generalforsamling, minimum følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Valg af stemme tæller
• Bestyrelsens beretning for det forløbne år, til godkendelse.
• Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse.
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
• Evt.
Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige, bortfalder forslagene.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når et medlem ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen og
såfremt mindst 1/4 af medlemmerne fremsender begrundet begæring herom.
Der kan stemmes via fuldmagt.
§5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer + minimum 1 suppleant, som er valgt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og evt. sekretær.
Formand og kasserer disponerer hver for sig over foreningens midler.
Valgene gælder for 2 år, således at 3 personer afgår efter det første år og 2 personer efter det andet.
Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant til det næste
ordinære valg.
For at være valgbar, skal den foreslåede person være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra
den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den
ordinære generalforsamling.
§6. Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
Revisoren påtegner regnskabet.
§7. Til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves et flertal på 2/3 af de på
generalforsamlingens afgivne stemmer.
For at mødet skal være beslutningsdygtigt kræves dog:
1. at ændringerne eller opløsningen er udtrykkeligt nævnt i mødeindkaldelsen.
2. at mindst 1/2 af medlemmerne er repræsenteret på mødet.
3. såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til nyt med sædvanlig varsel. Dette er under alle
omstændigheder beslutningsdygtigt ved simpel stemmeflerhed.
4. Evt. formue tilfalder gadebørn i Buenos Aires.
§ 8. Ikrafttræden: Vedtægterne er godkendt på ordinær generalforsamling den 28. februar 2022, og er
gældende fra denne dato, hvorefter tidligere vedtægter er annulleret.
--//--
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