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Vedtægter for foreningen 

Baila el Tango, Tango på Fyn. 

§1. 

Stk.1. Foreningen Baila el Tango, Tango på Fyn, er stiftet i Odense den 16. december 1997 og første 

generalforsamling med vedtagelse af oprindelige vedtægter afholdtes 27. maj 1999 

Stk.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune og postadressen er formandens eller kassererens 

adresse, såfremt foreningen ikke råder over egne lokaler. Bestyrelsen vælger selv hvilken af 

de 2 personer, der står for postadressen og denne bekendtgøres på hjemmesiden. 

Stk.4. Foreningen er medlem af DGI- Fyn danske gymnastik-& idrætsforeninger. 

§2. 

Stk.1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til argentinsk tango og skabe muligheder for 

tango-oplevelser i Odense og på Fyn. 

§3. 

Stk.1 Alle interesserede kan optages som medlemmer i foreningen, såfremt man har lyst og vilje til 

at arbejde for foreningens formål. 

Stk.2.  Indmeldelse i og udmeldelse af foreningen sker via hjemmesiden. Hvis dette ikke er muligt, 

skal henvendelse rettes til formand eller kasserer. 

Stk.3. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent en gang årligt på den af 

bestyrelsen fastsatte måde. Kontingentperioden er fra januar til januar.  

 Ved restance på mere end 1 måned bortfalder privilegier, der er forbundet med at være 

medlem. Herefter anses man som ”udmeldt af foreningen”. 

Stk. 4  Bestyrelsen bemyndiges til at lave en prisstruktur for studerende, der afviger fra 

foreningens almindelige regler for såvel kontingent som deltagelse i foreningens aktiviteter. 

Bestyrelsen skal en gang om året evaluere resultatet af dette tiltag. 

Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til, når det findes velbegrundet, at udforme og lave 

enkeltstående særtilbud på nytegnede medlemskaber, der tegnes i andet halvår af en periode. 
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§4. 

Stk. 1  Et medlem kan ekskluderes når 2/3 af en siddende bestyrelse finder, at medlemmet 

modarbejder foreningens formål, der har været udført upassende eller illoyal opførsel i et 

omfang, der skader foreningens omdømme og/eller påvirker driften.  

Stk. 2 Det ekskluderede medlem kan anmode om prøvelse af bestyrelsens beslutning om 

ekskludering ved først kommende ordinære eller ekstraordinær generalforsamling, hvor der 

skal være almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer for at fastholde beslutningen om 

ekskludering. Ved stemmelighed er det bestyrelsens valg der tæller.  

Medlemmet er ekskluderet fra bestyrelsens afgørelse til en eventuel prøvelse ved først 

kommende generalforsamling. Medlemmet har ikke ret til at komme til foreningens 

arrangementer såvel åbne som lukkede. En siddende bestyrelse kan anmode 

generalforsamlingen om fornyet medlemskab for det ekskluderede medlem på et senere 

tidspunkt. Dette kan kun ske med generalforsamlingens accept ved flertal blandt afgivne 

stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

§5. 

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og 

indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved e-mail og bekendtgørelse 

på hjemmesiden. 

Stk.3. Generalforsamlingens dagsorden er følgende: 

 1. Valg af dirigent 

 2. Valg af referent 

 3. Valg af stemmetæller 

 4. Formandens beretning og beretning fra underudvalg 

 5. Fremlæggelse af revideret regnskab fra sidste kalenderår med revisors påtegning til 

godkendelse 

 6. Indkomne forslag 

 7. Indeværende års aktiviteter 

 8. Forslag til budget for indeværende år 
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 9. Forslag til kontingent for næste kalenderår 

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 11. Valg af suppleant 

 12 Valg af revisor  

13 Valg af revisor suppleant 

 14 Eventuelt 

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle de medlemmer, der senest 31. 

januar, det år generalforsamlingen afholdes, har betalt deres kontingent.  

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

14 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt afgivne stemmer. Ved 

stemmelighed bortfalder forslaget. 

Stk. 7. Vedtægtsændringer kan vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 

stemmer for. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de 

vedtages på.  

 Vedtægtsændringer skal varsles og forslaget skal fremsendes til medlemmerne senest 14 

dage før generalforsamlingen. 

Stk. 8. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling ved særligt opstået behov med 

et varsel på minimum 10 dage, ligesom 2/3 af medlemmerne skriftligt kan kræve indkaldelse. 

Ved afstemning skal 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemme for et 

forslag, for at det bliver godkendt. 

§6. 

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges i lige år og 2 medlemmer i 

ulige år. Valget gælder for 2 år ad gangen. 

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer på førstkommende møde efter 

generalforsamlingen. Dette skal afholdes senest 2 uger efter en generalforsamling. 

Stk.3. Der vælges minimum 1 suppleant for et år ad gangen. Bestyrelsen kan vælge at give 

suppleanten adgang til bestyrelsesmøder uden stemmeret. 

Stk.4. Der vælges 1 revisor og 1 revisor suppleant, som vælges for et år ad gangen. 
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Stk.5. Formand og kasserer er tegningsberettigede i foreningen. 

 I økonomiske transaktioner er formand og kasserer kun tegningsberettigede i foreningen i 

fællesskab ved beløb over 2.000 kr. Under 2.000 kr. er kassereren fuldt tegningsberettiget. 

Stk.6. Hvis et medlem af bestyrelsen vælger at udtræde af bestyrelsen før valgperioden udløber, 

indtræder suppleanten, som overtager det udtrådte medlems valgturnus. Hvis det ikke er 

muligt at besætte alle pladser i bestyrelsen i en valgperiode, fortsætter bestyrelsen legalt 

indtil der afholdes ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

Stk.7. Valg til bestyrelsesmedlemmer, suppleant eller revisor kan kun ske blandt medlemmer, der er 

til stede ved generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet tilsagn om et evt. valg. 

Stk. 8.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§7. 

Stk. 1.  En forening opfattes på lige linje med en person og er juridisk ansvarlig for, hvordan der 

disponeres. Dvs. bestyrelsesmedlemmerne såvel som menige medlemmer hæfter ikke 

personligt. Det er foreningen, der er ansvarlig med sine midler. 

Stk. 2.   Bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for, at der ikke træffes uansvarlige dispositioner, der 

ifølge bestyrelsesansvarsloven kan være ansvarspådragende. Ansvar kan ikke fraskrives, men 

der kan delvis forsikres imod det. 

§8. 

Stk.1. Opløsningen af foreningen Baila el Tango, Tango på Fyn kan finde sted ved to på hinanden 

følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær og 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer skal begge gange stemme for opløsningen. 

Stk.2.  Eventuelle aktiver i den opløste forening tilfalder den tangoforening eller de tangoforeninger 

der skønnes at kunne opfylde formålsparagraffen bedst muligt. Bestyrelsen fremkommer med 

forslag og der stemmes herom ved den sidste generalforsamling i foreningen. Formand og 

kasserer er fungerende til dette punkt er effektueret. 

§9. 

Stk.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret, den 1. januar til 31. december. 
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Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 27.maj 1999. 

Efterfølgende ændringer i §2 og §7 er vedtaget på generalforsamlingen den 30.januar 2003. 

Efterfølgende ændringer i §4 og §8 er vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2005. 

Efterfølgende ændringer i §3 og §5 er vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2010. 

Efterfølgende ændringer i §4, §5 og nyt §6 er vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2012. 

Efterfølgende ændringer i §3 er vedtaget på generalforsamlingen den 7. september 2021. 

Efterfølgende ændringer i §4 og §5 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. november 

2021 

Efterfølgende ændringer i §1, §3-9 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. oktober 

2022. 


