
 
 

Vedtægter anno 22.03.2022 
 

 
Foreningen har adresse på: 
Valbygårdsvej 12, 1. sal 
2500 Valby 

 
§ 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 betales i begyndelsen af et nyt år, eller ved førstkommende deltagelse i workshop. 
Medlemskabet skal ved hvert kalenderår fornyes. 
Stk. 5: Medlemskab indgås med henblik på at skabe et fællesskab med dans som omdrejningspunkt. 
Stk. 6: Foreningens medlemmer modtager et nyhedsbrev 3 gange årligt. 

Stk. 9: Det er fra foreningens side forventeligt, at medlemmer selv er ansvarlige for tegning af fritids- og 
ulykkesforsikring, eller er indforstået med, at have ansvaret for eventuelt påførte skader under aktiviteter i 
foreningens regi. 
Stk. 10: Interesserede organisationer, foreninger og institutioner kan melde sig ind i foreningen til et beløb som 
fastsættes af generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. 
 

§ 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. Revisor godkendes hvert år på generalforsamlingen. 

 
§ 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, 4 gange årligt, 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. Generalforsamlingen kan afholdes 
digitalt hvis det vurderes hensigtsmæssigt, herunder også ved force majeure, eller myndighedspåbud. 
Medlemmerne gøres bekendt med den eventuelle digitale generalforsamling i indkaldelsen, og der bliver oplyst om 
det digitale medie, og om hvordan man tilmelder sig. 
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 indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde mindst 1 uge inden generalforsamlingen). 
- Fastsættelse af kontingent for kommende år. 
-Interesserede får kandidatur-skema tilsendt ved forespørgsel, og skal være formanden i hænde senest en uge før 

http://www.integrateddance.dk/fimd


generalforsamlingen. 
- 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. 
-Er et medlem forhindret i fremmøde, kan man ved fuldmagt, give sin stemme til et andet medlem. 
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 1.000 kr. 
Stk. 5: Bestyrelsen søger årligt økonomiske midler til at kunne opfylde foreningens målsætninger. 
 

§ 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. 
 

 
 
Vedtægter godkendt d. 22.03.2022 

 
 
Forkvinde: Sandie Anna Liv Tange  

 
 
Næstforkvinde: Georgia Kapodistria                               
 
 
Kasserer: Dorte Østergaard                                               
 

 
Bestyrelsesmedlem: Tina Madsen 
 
 
Bestyrelsesmedlem: Susanne Leegaard        

 
 

1. Suppleant: Cath M. B. Jensen                
 
 
2. Suppleant: Ditte Egholm 
 
 

 
 


