
§ 1. Foreningens navn og hjemsted  
1. Foreningens navn er ”Argentinsk tango i Sorø”. 

2. Foreningen er stiftet den 5/2-2011. 

3. Foreningens hjemsted er Sorø Kommune.  

§ 2. Formål  
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til argentinsk tango. 

§ 3. Medlemmer  
1. Som medlemmer af foreningen kan optages unge og voksne med interesse i argentinsk tango.  

2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.  Det udelukkede medlem kan 

anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.  

§ 4. Bestyrelsen  
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. 

2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, forskudt så halvdelen er på valg hvert år. 

3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år. 

§ 5. Kontingent  
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.  

§ 6. Økonomi  
1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen 

indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover 

kontingentforpligtelsen. 

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

art. 

§ 7. Generalforsamlingen  
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel af bestyrelsen. 

3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, dog kræver 

vedtægtsændringer 2/3-dels flertal. 

5. På generalforsamlingen skal der vælges en dirigent, og der skal laves et beslutningsreferat, som skal 

være tilgængelig for medlemmerne senest to uger efter generalforsamlingen. 

6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. 



§ 8.      Dagsorden  
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:  

a. Valg af dirigent. 

b. Formandens beretning. 

c. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

d. Indkommende forslag - som skal være bestyrelsen i hænde to uger før generalforsamlingen. 

e. Fastsættelse af kontingent. 

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

g. Valg af suppleant og 2 revisorer. 

h. Eventuelt.  

§ 9.      Ekstraordinær generalforsamling  
1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt 

eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til 

dagsorden. 

2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at kravet er formanden i hænde. 

Den indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

§ 10.       Tegning  
1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem, og i formandens 

fravær kassereren og et andet bestyrelsesmedlem. 

2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den 

samlede bestyrelse.  

§ 11.       Bestyrelsens opgaver  
1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 12.       Bestyrelsesbeslutninger  
1. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.       

2. Der skrives referat over vedtagne beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen - senest på 

næste møde.  

3. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskab og status skal senest den 31. januar 

afleveres til revision. 

§ 13.       Opløsning af foreningen.  
1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, såfremt dette vedtages på to efter hinanden følgende 

generalforsamlinger.  

2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens økonomiske midler skænkes til Sorø Kommunes 

kulturudvalg til uddeling til lokale kulturelle formål. 

 



Således vedtaget ved den stiftende generalforsamling 5/2-2011. 

 


