§1
Foreningens navn er Varde og Omegns Folkedanserforening. Foreningen er stiftet den 12.11.1946 og har hjemsted i Varde kommune.
Foreningen skal være tilsluttet landsforeningen ”Folkedans Danmark" og
DGI Sydvest
§2
Foreningens mål er bevarelse og udbredelse af kendskab til de gamle
folkedanse, -melodier og dragter.
a. Indøvelse af de gamle danse efter korrekte beskrivelser og under kyndig vejledning.
b. Anskaffelse af litteratur der omhandler de gamle danse, dansemusik,
dragter og skikke.
c. Opvisning og agitation for folkedans og spillemandsmusik.
§3
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.
a. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller én af
denne udpeget person.
b. Bestyrelsen kan foreløbigt udelukke et medlem, der modarbejder foreningen eller dens formål. Bestyrelsen skal forelægge udelukkelsen for
den først følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
c. Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne
æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie, men har i øvrigt
samme rettigheder som aktive medlemmer.
§4
Medlemskontingent fastsættes og opkræves efter generalforsamlingens
beslutning.
Såfremt betaling ikke er sket 3 mdr. efter påkrav, medfører det udelukkelse. Genoptagelse kan først ske, når restancen er betalt.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for kontingent.
§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgang af 1.
kvartal
Indkaldelse hertil sker ved bekendtgørelse i årsprogrammet for Varde
og Omegns Folkedanserforening.
Dagsorden for generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på
kursusaftner mindst 14 dage før generalforsamlingen og skal mindst
omfatte.:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed, herunder beretning
fra B&U-afdelingen
3. Regnskabets fremlæggelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af fanebærer og suppleant.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal.
Aktive medlemmer over 18 år er stemmeberettigede, og valgbare til
bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved absolut flertal, bortset fra lovændringer, der
kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes før
forhandlingerne indledes.
Valg sker ved skriftlig afstemning, når blot ét medlem forlanger det.
Ændringer af vedtægterne kan ske på generalforsamlingen, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslagene.
§6
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen skønner
det nødvendigt, eller når mindst 10 stemmeberettigede fremsætter
skriftligt og motiveret krav herom, og indkaldes straks med 14 dages
varsel.
I øvrigt gælder samme bestemmelser, som til ordinær generalforsamling.
§7
Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad
gangen. De afgår skiftevis med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert
år. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter. Der vælges 2 revisorer,
der afgår skiftevis hvert andet år, samt 1 fanebærer og 1 suppleant.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fordeler opgaverne mellem sig.

