Vedtægter for foreningen Tango Sydfyn
§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Tango Sydfyn
Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune.

§ 2. Formål
Formålet for foreningen Tango Sydfyn er at støtte og fremme udviklingen af og interessen for den
argentinske tango på Sydfyn.

§ 3. Organisation
Foreningen Tango Sydfyns overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med
gyldigt medlemsbevis (Jf. § 4).
Generalforsamlingen vælger:
•
•
•

En bestyrelse på 5 personer
1 revisor
1 suppleant

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer er på valg hvert år. Revisor og
suppleant er på valg hvert år.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i
ulige år.
Hvis et medlem af bestyrelsen vælger at udtræde af bestyrelsen, før valgperioden udløber, indtræder
suppleant, som overtager det udtrådte medlems valgturnus.
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§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside:
www.TangoSydfyn.dk og i nyhedsmail til medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af februar.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med mere end 3 måneders
anciennitet, undtaget herfra er medlemmer i restance.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Regnskab for det forløbne år skal godkendes, driftsbudget for næste år skal vedtages.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før
generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kan vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for,
at vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
Endelig dagsorden udsendes 2 uger før generalforsamling.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Valg af dirigent.
Valg af referent.
Stemmetællere.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab og kontingent.
Indkomne forslag.
Fremlæggelse af budget.
Valg (Jf. § 3).
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.
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§ 5. Foreningen Tango Sydfyns bestyrelse
Foreningen Tango Sydfyns daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen står selv for den daglige drift.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og driftsbudget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen er beskrevet i ”Bekendtgørelse om
forretningsorden for foreningen Tango Sydfyn”.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudvikling for
foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
Foreningen Tango Sydfyn hæfter for sine økonomiske forpligtelser med sin formue.

§ 6. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, der har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er
bindende for et år ad gangen.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningens virke eller foreningens formål.
Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på først kommende
generalforsamling.

§ 7. Kontingent/ finansiering
Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen.
Kontingent fastsættes til 100 kr. pr år og skal være indbetalt inden d. 31/12 året før.
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§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.

§ 9. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen Tango Sydfyn er kalenderåret.

§ 10. Persondataforordningen (GDPR)
Foreningen Tango Sydfyn arbejder løbende på at optimerer måden persondata håndteres på, så kravene fra
den gældende Persondataforordning (GDPR) overholdes.
Foreningens formand er foreningen Tango Sydfyns dataansvarlige.
Inden den ordinære årlige generalforsamling, ajourfører bestyrelsen:
•
•
•

Dataanalyse og privatlivspolitik
Dokumentationskrav jf. persondataforordningen
Beskrivelse af arbejdsgange vedr. håndtering af persondata

§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære
generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Fynske initiativer, der har til formål at
fremme kendskab til den argentinske tango. Det er den afgående bestyrelse, der ved flertalsafgørelse
bestemmer, hvilke initiativer der skal have del i eventuelle midler.
Foreningen Tango Sydfyn er stiftet den 8/7 2017
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