
Foreningens vedtægter 

 
 

§ 1 Navn  

1. Foreningens navn er Frederiksberg Amatørdanser 

Forening. 
2. Betegnelse FAF. 
3. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 

 

§ 2 Formål 

1. Foreningens formål er, ved tilbud om sportsligt, 
motionsmæssigt, motorisk og socialt, at virke til gavn 

for dansesporten samt at give mulighed for instruktion 
og træningsfaciliteter og i øvrigt at varetage 

medlemmernes interesse overfor myndigheder. 

2. Foreningen er medlem af Frederiksberg Idræts Union, 
Dansk Sportsdanserforbund Region Øst og dermed af 
Dansk Idrætsforbund  

 
§ 3 Medlemmer 

Med bestyrelsens godkendelse kan enhver, med interesse for dans, optages 
som aktive medlemmer. Bestyrelsen kan dog på baggrund af de aktuelt tildelte 

lokaler og tider for benyttelse beslutte at standse optagelse af medlemmer. 
Medlemmer i restance til foreningen har ikke adgang til generalforsamlingen. 

Medlemmer kan optages i følgende kategorier:   

• A-Standarddanse medlemmer: Medlemmer under 18 år pr. 1/1. 

• B-Standarddanse medlemmer: Medlemmer over 18 år, men under 25 pr. 
1/1  

• C-Standarddanse medlemmer: Medlemmer over 25 år pr. 1/1. 
• D-Alternative danse medlemmer: Medlemmer over 14 år pr 1/1. 

• E-Passive medlemmer: Medlemmer over 14 år pr 1/1, der ikke danser 
aktivt i FAF. 

• A, D og E medlemmer har ikke adgang og stemmeret til 
generalforsamlingen. Ligeledes har medlemmer, som deltager eller stiller 

op i turneringer for andre klubber eller foreninger ikke adgang og 
stemmeret til generalforsamlingen. 

 
 

 
 



§ 4 Udmeldelse og udelukkelse 

1. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer for et bestemt tidsrum eller for 
altid, hvis de ved handling eller omtaler skader foreningens omdømme 

eller interesser. Bestyrelsens beslutning om udelukkelse kræver dog 2/3 
af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelsen. 

2. Bestyrelsen er på anmodning af den, hvis optagelse er blevet nægtet, 
eller som er blevet udelukket, pligtig til at forelægge sin beslutning på 

førstkommende generalforsamling til prøvelse. 
3. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 

mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit 

kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har sin 
virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. 

 

§ 5 Bestyrelsen 

1. Foreningen ledes af en formand, en kasserer, en sekretær samt 2 

bestyrelsesmedlemmer. 

2. Valg af bestyrelsen gælder for 2 år, dog vælges kasserer og 
bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for 1 år ad gangen. 

3. Valgbar til bestyrelsen er kun B, C-medlemmer, som er fyldt 18 år. 
4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Der skal altid være mindst 

et bestyrelsesmedlem i de enkelte udvalg. 
5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

6. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 
7. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til 
stede. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



§ 6 Økonomi  

1. Kontingentet for de under foreningen hørende medlemsgrupper 
fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves én gang årligt 

pr. 1/9 og betales forud. Kontingentet for passive medlemmer er 
halvdelen af det almindelige kontingent. Kontingent under kr. 200,00 kan 

dog opkræves 1 gang årligt. 
2. Hvis kontingentet ikke er betalt senest 14 dage efter forfald, sendes første 

rykkerskrivelse. Med anden rykkerskrivelse senest 14 dage efter 
opkræves desuden et gebyr på kr. 75,00. Senest 2 måneder efter forfald 

slettes medlemmet af foreningen og kan kun optages igen mod at betale 

et indskud svarende til et halvt års kontingent foruden de pålagte 
strafgebyrer. Ved gentagne for sent indbetalte kontingenter fastsætter 

bestyrelsen selv strafgebyret og eventuel sletning af medlemskab 
3. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. 

4. Foreningens reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen til 
godkendelse. 

5. Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af en af 
generalforsamlingen valgt revisor, valgt for 1 år ad gangen. 

6. Den del af kassebeholdningen, der overstiger kr. 5.000,00 skal indsættes 
i bank eller giro. 

7. Formand og kasserer tegner foreningen overfor bank, giro og offentlige 
myndigheder i forening. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



§ 7 Generalforsamling  

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts 

måned. 
3. Generalforsamlingen indkaldes på E-mail med mindst 2 ugers varsel til 

samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden. Medlemmer som ikke 
har E-mail indkaldes pr. brev.  

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt 
skriftligt eller på E-mail til bestyrelsen senest 7 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

5. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle 
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, afstemninger og disses 

resultater. 
6. Alle valg foregår skriftligt, når flere end det nødvendige antal kandidater 

er foreslået. 
7. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal og en lovlig indkaldt 

generalforsamling er altid beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal 
medlemmer. 

8. Medlemmer som på generalforsamlingstidspunktet ikke er fyldt 18 år har 
ikke stemmeret. 

9. Kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har adgang til 
generalforsamlingen.  

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal altid indeholde:  

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning til godkendelse 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingenter 

5. Indkomne forslag 
6. Valg:  

• Valg af formand (på lige årstal) 

• Valg af kasserer (hvert år) 
• Valg af sekretær (på ulige årstal) 

• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvert år) 
• Valg af 1 bestyrelsessuppleant (hvert år) 

• Valg af revisor (hvert år) 
7. Eventuelt. 

 

10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af 
bestyrelsen med 14 dages skriftlig varsel til samtlige medlemmer med 

angivelse af dagsordenen og skal tillige finde sted, når mindst 20 % af 
foreningens medlemmer kræver dette ved skriftlig motiveret begæring 



herom til bestyrelsen. 
11. Ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med fusion afholdes med 2 

dagsordener. 1) Dagsordenen indeholder de vedtægtsændringer, der er 
nødvendige for fusion. 2) Dagsorden indeholder valg, fastsættelse af 

kontingenter m.m. 
12. Forslag til vedtægtsændringer kan ske ved enhver generalforsamling, når 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 

§ 8 Udvalg 

1. Bestyrelsen og generalforsamlingen kan nedsætte de nødvendige udvalg. 

2. Disse udvalg kan enten konstituere sig selv eller konstitueres af 
bestyrelsen, overfor hvilken udvalget er ansvarlig, idet hvert udvalg har 
mindst et bestyrelsesmedlem som medlem. 

§ 9 Opløsning og fusion 

1. Bestyrelsen kan til generalforsamlingen stille forslag om foreningens 

opløsning eller fusion med en anden forening/klub. Fusionen kan vedtages 
umiddelbart ved afstemning jf. § 7 stk. 3, 11 og 12. 

2. For at opløsning kan finde sted, kræves at 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger, afholdt med 4 ugers mellemrum og begge 

beslutningsdygtige jf. § 7 stk. 3 og 11, vedtager opløsningen med 2/3 
majoritet blandt de fremmødte. 

3. Ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af 
foreningens midler. Dog skal midlerne anvendes til gavn for 
amatørsporten. 

 

Frederiksberg den 29. marts 2017  
   

For ovenstående vedgår                                  For ovenstående vedgår 
 

Karsten Leth                                                  Michael Walbum,  
Formand                                       Dirigent 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Vedtægterne af 22. januar 2002 § 2, stk. 2 er ændret ved ekstraordinær 
generalforsamlings beslutning den 6. august 2003 i forbindelse med 

foreningens optagelse i Dansk Sportsdanserforbund.  
§ 3 stk. 2 & 4 er ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 3. 

november 2004.  
§ 7 stk. 3, 4 & 10 pkt. 6b er ændret ved ordinær generalforsamling den 27. 

februar 2008.  
§ 6 stk. 1 & 2 er ændret ved ordinær generalforsamling den 20. marts 2009. 

§ 3 stk. 1 og § 6 stk. 1 er ændret ved ordinær generalforsamling den 17. 
marts 2014. 

§ 3 stk. 1 er ændret ved ordinær generalforsamling den 29. marts 2017. 


