Nr. 5 af 13. oktober 2015

Foreningens navn og hjemsted
§1
Foreningens navn er FOD, og foreningen er hjemmehørende i formandens kommune.

Formål
§2
FOD har til formål, en gang årligt, at arrangere folkemusik og – dansestævnet FOD, og
derved styrke sammenholdet og de sociale relationer blandt unge med interesse for
folkemusik og – dans.

Medlemsskab
§3
Stk. 1
Alle unge fra 16 år, som har interesse i foreningens formål kan blive medlem ved skriftelig
begæring til foreningens bestyrelse.
Stk. 2
Medlemskab tegnes for et år ad gangen, med start fra stævnet FOD’s begyndelse til næste
FOD-stævnes start.
Stk. 3
Indmeldelse sker ved betaling af kontingent.
Stk. 4
Ethvert medlem er berettiget til at få en sag på dagsordenen til bestyrelsesmøderne.
Stk. 5
Ved indmeldelse mellem to FOD-stævner gælder medlemsskabet fra betalingsdatoen til
næstfølgende FOD-stævnes begyndelse.
Stk. 6
FOD er tilknyttet FMS (Folkemusiksammenslutningen), og som deltager på FOD-stævnet
bliver man automatisk medlem af FMS indtil næste års FOD-stævne.

Kontingent
§4
Stk. 1
Kontingentets størrelse vedtages på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2
Kontingent indgår i deltagergebyret for stævnet FOD.

Generalforsamling
§5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§6

Stk. 1
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, en gang om året, fortrinsvis i oktober
måned.
Stk. 2
Indkaldelsen sker via e-mail med mindst 1 uges varsel.
Stk. 3
Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, samt forslag til vedtægtsændringer skal være
bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
§7
Stk. 1
Kun foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 2
Hvert medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 4
Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog kan der foretages skriftelig afstemning, hvis
blot et medlem forlanger dette.
Stk. 6
Ved kampvalg til bestyrelsen foregår afstemningen altid ved skriftelig afstemning.
§8
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, indeholder minimum følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens årsberetning.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Fremlæggelse og evaluering af budgettet.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkommende forslag.
8. Evaluering af FOD-stævnet.
9. Valg af revisor.
10. Valg af bestyrelse.
11. Valg og godkendelse af regnskabsfører
12. Evt.
§9
Kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og
vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
§ 10
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen beslutter det, eller mindst en
tredjedel af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes
behandlet.
Stk. 2
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kendskab. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

Bestyrelsen
§ 11
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 2
Bestyrelsen har til opgave at varetage foreningens interesser og arrangere det årlige
FOD-stævne
§ 12
Stk. 1
Bestyrelsen består af 5-9 personer.
Stk. 2
FOD’s bestyrelse vælges af og iblandt medlemmer af foreningen FOD, på den ordinære
generalforsamling, for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3
Ved valg af ny bestyrelse, skal en person i den siddende bestyrelse gå videre til den nye
bestyrelse, uden valg. Den siddende bestyrelse vælger hvem der går videre til den nye
bestyrelse.
Stk. 4
Personer der genvælges, eller går videre, til bestyrelsen opnår automatisk medlemskab af
foreningen til og med den næste ordinære generalforsamling.
Stk. 5
Afgående bestyrelsesmedlemmer opnår automatisk medlemskab af foreningen indtil, men
ikke med, næste FOD-stævne.
Stk. 6
De enkelte bestyrelsesmedlemmers alder må ikke ved indtrædelsestidspunktet overstige 30
år.
§ 13
Stk. 1
Senest en måned efter valg af ny bestyrelse, afholdes et overdragelsesmøde, hvor gammel
og ny bestyrelse mødes og alt relevant FOD-materiale overdrages.
Stk. 2
Den nye bestyrelse konstituerer sig selv på overdragelsesmødet, ved valg af formand,
næstformand og kasser.

Regnskab, økonomi & revision
§ 14
Stk. 1
Bestyrelsen er ansvarlig for at der føres et selvstændigt regnskab.
Stk. 2
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
§ 15
Stk. 1
En uvildig revisor udpeges af bestyrelsen. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2

Foreningens årsregnskab kontrolleres og underskrives af revisoren før det forelægges
generalforsamlingen til godkendelse.
§ 16
Stk. 1
Foreningens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
Stk. 2
Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for generalforsamlingen for anvendelsen af
foreningens midler.
Stk. 3
Kassereren tegner foreningens økonomiske transaktioner. Ved økonomiske dispositioner
over 5000 kr. kræves dog godkendelse af bestyrelsen.
Stk. 4
Foreningen hæfter alene ved dennes formue, og hverken bestyrelse eller menige
medlemmer hæfter personlig for foreningens forpligtelser.
§ 17
Stk. 1
Regnskabsføreren vælges på den ordinære generalforsamling, så frem den siddende
regskabsfører går af. Regnskabsføreren vælges som udgangspunkt for en periode på 4 år.
Stk. 2
Regnskabsføreren har til opgave at føre regnskab, og at vejlede bestyrelsen om økonomi og
budget i samarbejde med bestyrelsen.
Stk. 3
Regnskabsføreren kan tvinges til at gå af, hvis der til generalforsamling vedtages et
mistillidsvotum ved simpelt stemmeflertal.
Tegningsret
§ 18
Formanden kan, efter godkendelse af bestyrelsen, underskrive på foreningens vegne.

Vedtægtsændringer
§ 19
Beslutning om vedtægtsændringer træffes af Generalforsamlingen ved simpelt
stemmeflertal, dog kræver ændring af formåls- og opløsningsparagrafferne (jf. § 2 og § 17)
et stemmeflertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning af foreningen FOD
§ 20
Stk. 1
Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette ene
punkt på dagsordenen, og opløsningen kan kun vedtages ved mindst ¾ flertal af de
fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 2

Foreningens eventuelle formue skal ved opløsning doneres til godgørende formål der styrker
sammenholdet og de sociale relationer blandt unge med interesse for folkemusik og – dans
(jf. § 2).

