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Vedtægter for foreningen 

Baila el Tango, Tango på Fyn. 

§1. 

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

Stk.2. Foreningens navn er Baila el Tango, Tango på Fyn 

Stk.3. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 

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, 

kontingentperioden er fra januar til januar. Ved manglende kontingentbetaling ophører 

medlemskabet. 

§4. 

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 brev eller anden 

kommunikation, E-mail/ annoncering i den lokale dagspresse. 

Stk.3. Generalforsamlingens dagsorden er følgende: 

 1. Valg af dirigent 
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 2. Valg af referent 

 3. Valg af stemmetæller 

 4. Formandens beretning og beretning fra underudvalg 

 5. Fremlæggelse af revideret regnskab fra sidste kalenderåret 

 6. Indkomne forslag 

 7. Indeværende års aktiviteter 

 8. Forslag til budget for indeværende år 

 9. Forslag til kontingent for næste kalenderår 

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 11. Valg af 2 suppleanter 

 12 Valg af revisor 

 13 Eventuelt 

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

januar, det år generalforsamlingen afholdes, har betalt deres kontingent. Undtaget heraf er 

medlemmer i restance. 

Stk. 5. Der skal fremlægges et revideret årsregnskab til godkendelse. 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

6 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

Stk. 8. 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. 

§5. 

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer, hvoraf minimum 2 medlemmer vælges hvert år. 

Valget gælder for 2 år ad gangen. 
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Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer på førstkommende møde efter 

generalforsamlingen. Ved konstitueringen skal gælde, at enten formand eller kasserer 

konstitueres for en 2 års periode.  

Stk.3. Der vælges 2 suppleanter (1. og 2. suppleant). De vælges for et år ad gangen. 

Stk.4. Der vælges revisor, som vælges for et år ad gangen. 

Stk.5. Formand og kasserer er tegningsberettigede i foreningen. 

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

indtræder i rækkefølge 1. og 2 suppleant, som overtager det udtrådte medlems valgturnus. 

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. 

§6. 

Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt 

for de forpligtelser foreningen har.  

Stk. 2. Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser. 

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over at 

betale kontingent. 

Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af 

nogen art. 

§7. 

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og det 

skal afholdes, når mindst 2/3 af medlemmerne stiller krav herom. Den ekstraordinære 

generalforsamling skal afholdes umiddelbart herefter, dog senest 3 uger efter. 

§8. 

Stk.1. Opløsningen af foreningen Baila el Tango, Tango på Fyn kan kun finde sted med 2/3 flertal på 

to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk.2. Eventuelle aktiver i den opløste forening tilfalder Odense Kommune. 

§9. 

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 ekstraordinærgeneralforsamlingen den 9. 

november 2021. 

 

 

 

 


