Vedtægter anno 11.02.2021
Foreningen har adresse på:
Edvard Falcks Gade 3, Kld.
1569 København V
§ 1. Formål for foreningen
Foreningen er en frivillig forening for integreret moderne dans, hjemmehørende i Københavns Kommune, med
primære aktiviteter centreret i København, stiftet med henblik på at støtte og fremme interessen for integreret
dans.
§ 2. Regler for medlemsforhold
Stk. 1: Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål.
Stk. 2: medlemskab er bindende for ét år ad gangen.
Stk. 3: Optagelse i foreningen sker når det årlige medlemskab er betalt.
Stk. 4: Det årlige medlemskab koster 100 kr. som opkræves ved første workshop. Medlemskabet skal ved hvert
kalender år fornyes igen ved medlemmets første workshop.
Stk. 5: Medlemskab indgås med henblik på at skabe et fællesskab med dans som omdrejningspunkt. Der vil årligt
blive udbudt minimum 12 workshops med instruktør, som alle medlemmer kan deltage i mod en kursusafgift.
Stk. 6: Foreningens medlemmer modtager et nyhedsbrev 3 gange årligt.
Stk. 7: Det er muligt at opnå et sponsormedlemskab i foreningen ved en årlig indbetaling på minimum 100 kr.
Stk. 8: Medlemmer kan frivilligt deltage i småaktiviteter såsom gulvfejning, flyeruddeling og plakatophængning
mm.
Stk. 9: Det er fra foreningens side forventeligt, at alle medlemmer selv er ansvarlige for tegning af fritids- og
ulykkesforsikring, eller er indforstået med, at have ansvaret for eventuelt påførte skader.
§ 3. Organisationen
Stk. 1: Foreningen for Integreret Moderne Dans i Danmarks overordnede ledelse er generalforsamlingen, som
består af medlemmer på en gyldig medlemsliste. Jf. § 2.
Stk. 2: Organisationen består af en bestyrelse med en formand, en næstformand og en kasserer, samt to
bestyrelsesmedlemmer. Derudover to suppleanter og en ekstern revisor. Med ekstern revisor menes en person der
ikke er siddende i bestyrelsen, hvis opgave er at kontrollere bestyrelsens arbejde, og revidere årsregnskab i
samarbejde med kasserer.
§ 4. Bestyrelsens kompetencer
Stk. 1: Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling (se § 5) og konstituerer herefter sig selv.
Stk. 2: Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år med halvdelen af medlemmerne på valg hvert år.
Formand, et bestyrelsesmedlem og 1. suppleant er på valg i ulige år.
Næstformand, kasserer, et bestyrelsesmedlem og 2. suppleant, er på valg i lige år.
Stk. 3: Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 4: Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen, efter indstilling af bestyrelsen.
Stk. 5: Bestyrelsen mødes hver anden måned, med mindre andet er nødvendigt.
Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum 3 fremmødte bestyrelsesmedlemmer, her dog kun ved fuld
enighed.
Stk. 7: Alle medlemmer af bestyrelsen kan ved afstemning kun afgive 1 stemme.
§ 5. Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af marts måned.
Stk. 2: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel via e-mail til medlemmerne og via
hjemmesiden www.integrateddance.dk/fimd
Stk. 3: Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende:
- Valg af referent.
- Valg af dirigent.
- Formandens beretning.
- Fremlæggelse af regnskab fra sidste år til godkendelse.
- Budget for kommende år til orientering.
- Behandling af indkommende forslag (Forslag skal være formanden i hænde mindst 1 uge inden
generalforsamlingen).
- Fastsættelse af kontingent for kommende år.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt ekstern revisor.
- Eventuelt.

Stk. 4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal af fremmødte medlemmer.
Stk. 5: Alle fremmødte medlemmer har én stemme ved generalforsamlingen. Forældre til børn under 16 år har
tale og stemmeret for deres barn.
Suppleanter har taleret ved fremmøde til bestyrelsesmøderne.
Stk. 6: Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamling eller ved ekstraordinær generalforsamling.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Indkaldelse sker såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det.
Stk. 2: Indkaldelse sker såfremt 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Stk. 3: Indkaldelse sker under samme betingelser som ved ordinær generalforsamling, jf. § 5.
§ 7. Tegningsregler
Stk. 1: Foreningen har oprettet konto hos Merkur Bank.,
Stk. 2: Formand og kasserer tegner foreningen i alle forhold.
Stk. 3: Bankskifte og/eller oprettelse af nye konti skal godkendes ved flertal i bestyrelsen.
Stk. 4: Kasserer kan disponere over netbank og kan hæve på foreningens konto uden formandens godkendelse
ved beløb op til 1000 kr.
Stk. 5: bestyrelsen søger fonde til økonomiske midler til at opfylde foreningens formål.
Stk. 6: Bestyrelsen behandler og bevilliger ansøgninger om midler med enkelte beløb over 10.000 kr. Ved beløb
herunder skal ansøgninger behandles og godkendes af formand og kasserer.
§ 8. Opløsning af foreningen
Stk. 1: Opløsningen af foreningen kræver et flertal på ¾ på generalforsamlingens eller ekstraordinære
generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
Stk. 2: Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til en lignende organisation, forening eller
aktør, med samme formål som FIMD.
Stk. 3: Kassereren opgør foreningens midler og bestyrelsen fordeler dem mellem de relevante aftagere.
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