Vedtægter for Nordvest Ballroom
§1

Foreningen navn og hjemsted
Stk. 1
Foreningens navn er Nordvest Ballroom
Stk. 2
Foreningens hjemsted er Københavns kommune
Stk. 3
Hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, er foreningen medlem af
Danmarks Sportsdanseforbund Øst (DSØ) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og dermed også International Dance Sport Federation
(IDSF) er underlagt deres love og vedtægter.

§2

Foreningens formål
Stk. 1
Foreningens formål er at virke til gavn for dansesporten generelt samt
arbejde for at udvikle det sociale aspekt udøverne imellem.
Stk. 2
Formålet ønskes gennemført via afholdelse af træning, workshops og
andre sociale arrangementer samt efterleve medlemmernes ønske om
turneringsdeltagelse.

§3

Medlemmer
Stk. 1
Som medlem kan enhver optages.
Stk. 2
Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke
fra forældre/værge.
Stk. 3
Optagelse af medlemmer kan ske i form af en underskrevet
indmeldelsesblanket ved første træning eller i form af elektronisk
forhåndstilmelding.
Stk. 4
Anmodning om optagelse kan nægtes af bestyrelsen, såfremt det
pågældende medlem ved tidligere medlemskab af andre
foreninger/klubber har udvist illoyalitet eller anden adfærd der har været
til skade for foreningen/klubben, eller er i kontingentrestance i andre
foreninger/klubber. Bestyrelsen er dog pligtig til at forelægge
spørgsmålet på førstkommende generalforsamling, efter anmodning fra
den som er nægtet optagelse

§4

Kontingent
Stk. 1
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 2
Foreningens medlemmer er kontingentmæssigt opdelt i:
a) Aktive medlemmer
b) Passive medlemmer
c) Træningsmedlemmer
d) Æresmedlemmer
Stk. 3
For gruppe a, b og c opkræves kontingent for et år ad gangen.
Opkrævningen sker ved første fremmøde eller via overførsel forud.
Kontingentet dækker adgang til træning og kan være rabatgivende til
sociale arrangementer. Æresmedlemmer er fri for kontingent.

§5

Udmeldelse, sletning og eksklusion

Stk. 1

Stk. 2
§6

Ledelse
Stk. 1.
Stk. 2.

Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.
Stk. 7.

§7

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med
mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt
kontingent til foreningen op til førstkommende halvår, hvor ny
kontingentperiode begynder.
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ved handling eller omtale
skader foreningens interesse eller anseelse.
Foreningens ledelse forestås af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der
vælges af en ordinær generalforsamling
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, hvor der i lige
årstal vælges formand (2-årlig periode) og ulige årstal vælges kasserer
samt næstformand (begge 2-årige perioder). Hvert år vælges yderligere
op til to bestyrelsesmedlemmer (1-årig periode), samt en suppleant (1årig periode).
Den ordinære generalforsamling vælger tillige 2 revisorer. Disse vælges
for en periode af 2 år, således at der vælges en revisor hvert år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun
beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede.
Alle medlemmer kan opnå valg til bestyrelsen. Dog kræves det, at
medlemmet ikke besidder en post i en anden forening under DS.
Alle henvendelser i foreningens navn foretages af bestyrelsen eller en af
bestyrelsen udpeget repræsentant.
Tegningsberettigede for foreningen er formanden og kassereren.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg de skønner, er nødvendige for
foreningens virke. I sådanne udvalg kan indvælges aktive og passive
medlemmer udenfor bestyrelsen.

Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af maj
måned.
Stk. 3.
Generalforsamlingen bekendtgøres ved ophæng i klubben eller skriftligt
til samtlige medlemmer.
Stk. 4.
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 5.
Afstemning foregår ved håndsoprækning – afstemning skal foregå
skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte forlanger dette.
Stk. 6.
Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
Stk. 7.
Alle som er medlem af foreningen og som ikke er i restance, har
stemmeret på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.
Træningsmedlemmer har ikke stemmeret.
Stk. 8.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal
medlemmer.
Stk. 9.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning

Stk. 10.
Stk. 11.

§8

Økonomi
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.

4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
tilstilles bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens
medlemmer indsender skriftligt motiveret anmodning, vedlagt
dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7
dages og højest 14 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal udleveres til medlemmerne senest 10 dage efter
at bestyrelsen har modtaget anmodning om afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling.
Kontingentet betales forud.
Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.
Foreningens reviderede regnskab skal forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse.
Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af 2 af den
ordinære generalforsamling valgte revisorer.
Skulle en revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen vælge en anden, der
dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til
enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§9

Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§10

Opløsning
Stk. 1.

Stk. 2.

Foreningen betragtes som opløst, når 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer på en særlig dertil indkaldt generalforsamling stemmer
derfor. Denne generalforsamling træffer samtidig beslutning om
anvendelse af foreningens overskud og inventar m.v.
Ved opløsning af Nordvest Ballroom skal foreningens formue gå til
fremme af dansesporten.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 10. september 2007.
Ændring foretaget på ordinær generalforsamling d. 30. maj 2009.
Ændring foretaget på ordinær generalforsamling d. 10. maj 2011.
Ændring foretaget på ordinær generalforsamling d. 6. april 2013.
Ændring foretaget på ordinær generalforsamling d. 26. maj 2016.

