Odense Danse Center
Vedtægter

Vedtægter ODC
§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
A Foreningens navn er Odense Danse Center, ODC
B Foreningens hjemsted er Odense Kommune.
C Foreningen er medlem af Region Vest i Danmarks Sportsdanserforbund under Danmarks Idræts
Forbund.
§ 2. Foreningens formål:
A At skabe de bedst mulige forhold for foreningens medlemmer til udøvelse af dans.
A.1 Tilbyde professionel undervisning fra uddannede instruktører og toppar.
A.2 Skabe rammer for et godt miljø herunder sammenhold og socialt samvær.
B At fremme dansesporten, udvikle medlemmers dansefærdigheder, for i den forbindelse at kunne
deltage i turneringer.
C At gøre Odense til et dansecentrum.
§ 3. Medlemmer
A Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem, dog har passive medlemmer ikke stemmeret
på foreningens generalforsamling. Endvidere kan alle optages som træningsmedlem og har heller
ikke stemmeret.
B Såfremt et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette ske skriftligt med løbende
måned + 30 dages varsel.
C Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
D Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 2 måneder efter forfald, er medlemmet udelukket
indtil restancen er betalt.
E Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ved handling eller omtale skader foreningens
interesser eller anseelse. Hvis et medlem ekskluderes, skal medlemmet have mulighed for at få
sagen forelagt ved førstkommende generalforsamling.
§ 4 - Foreningens ledelse
A Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer plus en danserepræsentant, der vælges af
generalforsamlingen. Endvidere vælges 1 suppleant.
B Formanden vælges direkte. Øvrige bestyrelsesposter besættes på 1. bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen. Alle vælges for en periode på 2 år, danserepræsentanten vælges dog hvert år.
Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på
valg ulige år.
C Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når 2/3 af
bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
D For at kunne opnå valg til bestyrelsen, skal man som minimum være støttemedlem af foreningen
og over 15 år. Medlemmer under 15 år repræsenteres ved at en forælder pr. barn er valgbar.
E Personer fra samme familie kan ikke sidde som formand og kassér.
F Bestyrelsen kan nedsætte de nødvendige udvalg og overdrage opgaver til øvrige medlemmer eller
ansætte lønnet medhjælp, hvis dette skønnes nødvendigt.
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G Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger.
§ 5 - Tegningsregel
A Formand og kasserer tegner foreningen til daglige dispositioner. Større beslutninger vendes på
bestyrelsesmøder og afgøres ved flertal, og tegnes således af Bestyrelsen.
B Bestyrelsen meddeler formanden og kassereren prokura til almindelige, daglige dispositioner.
Denne prokura og vidtrækkende beslutninger meddeles ved underskrift af formanden og 2
bestyrelsesmedlemmer eller af alle menige bestyrelsesmedlemmer tilsammen.
§ 6 - Regnskab
A Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
B Foreningens formue anvendes til at fremme foreningens formål.
§ 7 – Revision
A Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor (revisorsuppleant), der vælges
årligt.

§ 8 - Generalforsamlingen
A Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
C Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens tilgængelige medier eller ved opslag i
klubben.
D Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
E Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 1 af de
fremmødte, forlanger dette.
F Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
G Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år.
H Medlemmer under 15 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen, men kan repræsenteres ved
forælder/værge.
I Kun medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke har kontingentrestance over 2
mdr. har stemmeret på generalforsamlingen. Passive medlemmer og træningsmedlemmer har ikke
stemmeret.
J Stemme kan afgives ved fuldmagt.
K Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Lovlig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
L Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
2. Formandens/Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Spørgsmål til Bestyrelsen
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
M Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
N Kandidater, der ønskes opstillet til valg til bestyrelse eller kasserer/revisor ønskes meddelt
skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Det er dog muligt også at stille op på
dagen.
O Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med minimum 14
dages varsel, og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer fremsætter
skriftlig og begrundet anmodning herom. Ved skriftlig anmodning om ekstraordinær
generalforsamling fra foreningsmedlemmer skal denne være afholdt inden for 30 dage.
§ 9 – Vedtægtsændringer
A Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling.
B Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.
§ 10 - Foreningens opløsning
A Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
B Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 af
hinanden følgende generalforsamlinger. Disse skal afholdes inden for en periode på 14 dage. I
denne situation frafalder varslingsperioden på 14 dage.
C Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til foreningsarbejde til gavn for dansesporten.
§ 11 - Hæftelse
A Bestyrelsen og foreningens medlemmer i øvrigt hæfter ikke for foreningens gæld.
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