
LOVE 

for 

Biersted Folkedanserforening 
 

 

§ 1 
Foreningens navn er: Biersted Folkedanserforening. 

 

§2 

Foreningens formål er at virke for bevarelse og udbredelse af de gamle folkedanse. 

 

§3 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

§4 

Bestyrelsen kan bestå af 3 til 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. 

 Hvis 5 bestyrelsesmedlemmer vælges skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert andet år. 

 Hvis 3 bestyrelsesmedlemmer vælges skiftevis 1 og 2 medlemmer hvert andet år. 

 Hvis 4 bestyrelsesmedlemmer vælges skiftevis 2 og 2 medlemmer hvert andet år.     

 Hvis 4 bestyrelsesmedlemmer har formanden 2 stemmer ved en evt. afstemning. 

 Der vælges 2 suppleanter til bestyrelse (de 2 med efterfølgende flest stemmer) 

Der er skriftlig forslag og valg til bestyrelsen. Bestyrelsen fordeler selv 

bestyrelsesposterne (formand, næstformand, kasserer og evt. sekretær). 

Hvert år vælges 2 revisorer samt 1 revisor suppleant. 

 

 

 

 

§5 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september/oktober måned. 

Bekendtgøres med 14 dages varsel ved udsendelse/udlevering af dagsorden og/eller 

ved annoncering  

på de sociale medier ( Facebook og/eller Hjemmesiden). 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det 

fremmødte antal medlemmer, dog skal der for vedtagelse af lovændringer være 2/3 

flertal af fremmødte medlemmer, der stemmer for. 

 

 

§6 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det 

nødvendigt, eller hvis ¼ af medlemmerne kræver det – med vilkår som §5. 

 



 

§7 

Medlemskontingentet betales i september/oktober måned og er gældende for 

dansesæsonen, dvs. 1. september til 31. august. 

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af medlemskontingent. Disse beløb kan dog tages op 

til drøftelse på generalforsamlingen. 

 

§8 

Aktive - og passive medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i 

generalforsamlingen og er såvel stemmeberettiget som valgbar for det kommende 

foreningsår. 

Ægtepar kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen. 

 

§9 

Regnskabet følger dansesæsonen fra 1. september til 31. august. Regnskabet 

fremlægges på generalforsamlingen. 

Foreningens penge indsættes på konto i bank eller sparekasse. 

 

§10 

Ved eventuel nedlæggelse af Biersted Folkedanserforening skal foreningens midler 

overgå til et velgørende formål. 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 7. oktober 2021. 

 

 

 

 

 


