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Vedtægter for Get It On Liners 
 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 
 
Stk. 1. 
Foreningens navn er Get It On Liners, CVR nr.: 37436593 
 
Stk. 2. 
Foreningens hjemsted er Frederikssund Kommune 
 

§ 2 Foreningens formål 
 
Stk. 1. 
Foreningens formål er at dyrke linedance, dans på linje: 
- med fokus på socialt samvær, glæde og motion 
- for alle uanset køn, alder, religion eller social status 
- linedance danses til alt slags populær og/eller country musik 
- linedance kræver intet udstyr, og kan danses i hvilken som helst påklædning 
- instruktion foregår på dansk dog med engelske fagudtryk 
- i videst muligt omfang følge udviklingen inden for linedance 
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens 
formål. 
 

§ 3 Medlemskreds, kontingent, indmeldelsesgebyr og eksklusion 
 
Stk. 1. 
Som medlemmer kan optages enhver, som deler foreningens passion og visioner, og som 
enten er myndig eller kan dokumentere samtykke fra myndig værge. 
Passive medlemmer optages på samme vilkår som aktive medlemmer og betaler samme 
medlemskontingent. 
Udmelding kan ske ved henvendelse til bestyrelse eller instruktør. 
Kontingent og/eller danseafgift refunderes ikke i tilfælde af udmeldelse. 
 
Stk. 2. 
Medlemskontingent og danseafgift fastsættes af bestyrelsen, meddeles på 
generalforsamlingen og opkræves for en dansesæson ad gangen i forbindelse med 
indmeldelse. 
 
Stk. 3. Ved eventuel danseafgift/kontingentrestance udsende foreningen en rykker. Hvis 
denne rykker ikke betales indenfor kort tid udsendes endnu en rykker med en måneds 
betalingsfrist indeholdende et varsel om eksklusion. 
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§ 4 Generalforsamling 
 
Stk. 1. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Stk. 2. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers 
varsel ved indkaldelse pr. mail til medlemmerne og skriftlig info på dansestederne. 
 
Stk. 3. 
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftligt forelægges bestyrelsen 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 4. 
Stemmeret på generalforsamlingen har alle kontingentbetalende medlemmer (1 stemme 
hver). 
Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et gyldigt medlem. 
 
Stk. 5. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og stemmetæller. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 
5. Forelæggelse af næste års budget. 
6. Godkendelse af kontingent og danseafgift 
7. Indkomne forslag 
8. Valg i henhold til § 5, stk. 2 og 3. 
9. Evt. 
 
Stk. 6. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen. Dirigenten må ikke 
være medlem af bestyrelsen. Afstemninger foretages ved håndsoprækning, idet ethvert 
fremmødt medlem dog har ret til at forlange afstemning foretaget skriftligt. 
Generalforsamlingens beslutninger føres til referat. 
 
Stk. 7. 
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1. 
 
Stk. 8.Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen (med 3 
ugers varsel og med angivelse af begrundelse). Der skal derudover, indenfor en måned, 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 25% af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer (dog minimum 3) skriftligt stiller krav herom. 
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§ 5 Foreningens daglige ledelse 
 
Stk. 1. 
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer der 
vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Suppleanter dog for 1 år ad gangen. 
Genvalg er muligt. Valgbar til bestyrelsen er gyldige medlemmer der er fyldt 18 år og 
myndige. 
 
Stk. 2. 
Formand og sekretær, samt 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år. 
2 suppleanter vælges for en etårig periode. 
Formand vælges ved direkte valg. 
 
Stk. 3. 
Kasserer, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. 
2 suppleanter vælges for en etårig periode. 
Næstformand og kasserer vælges ved direkte valg. 
Revisor og revisorsuppleant vælges for en etårig periode. 
 
Stk. 4. 
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. 
 
Stk. 5. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens 
fravær er næstformandens stemme udslagsgivende. 
 
Stk. 6. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af bestyrelsesmedlemmerne er til 
stede. 
 
Stk. 7. 
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden. 
 
Stk. 8. 
Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger/ 
beslutninger. 
 
Stk. 9. 
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder men har ikke stemmeret. 
 
Stk.10.  
Hvis et medlem af bestyrelsen træder ud ophøjes en suppleant til medlem af bestyrelsen 
og opnår stemmeret. 
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Stk. 11. 
Bestyrelsen arbejde er ulønnet. 
 

§ 6 Regnskab og revision 
 
Stk. 1. 
Det påhviler kassereren at indkassere foreningens tilgodehavender og at betale 
bestyrelsesgodkendte udgifter. 
Kassereren registrerer indtægter og udgifter i kassebog. 
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut 
 
Stk. 2. 
Regnskabsåret er 1. august – 31. juli. 
 
Stk. 3. 
Endeligt regnskab offentliggøres umiddelbart inden generalforsamlingen. 
 
Stk. 4. 
Regnskabet skal efter vedtagelse underskrives af kasser og revisor. Den samlede 
bestyrelse skal godkende regnskabet før fremsendelse til revisor for underskrift. 
 
Stk. 5 Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en 
revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år, inden generalforsamlingen, gennemgå 
Årsrapporten og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er 
regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til 
enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 

§ 7 Tegningsregler  
 
Stk. 1. 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af 
formanden eller kassereren i forening med 1 bestyrelsesmedlem. 
 
Stk. 2. 
Ved dispositioner til en værdi af over kr. 5.000 kan foreningen dog kun forpligtes af den 
samlede bestyrelse. 
 
Stk. 3. 
Kasseren kan på bestyrelsens vegne disponere over foreningens bankkonti i forb.m. 
foreningens virke. 
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§ 8 Hæftelse 
 
Stk. 1. 
Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser, med 
mindre de skyldes retsstridig handling. 
Ingen af foreningens medlemmer hæfter for hinandens forpligtelser. 
 

§ 9 Vedtægtsændringer  
 
Stk. 1. 
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling til omgående 
ikrafttrædelse, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtægtsændringer 
relateret til regnskabsmæssige emner, som kan have indflydelse på f.eks. budget træder 
først i kraft fra næstkommende generalforsamling. 
 

§ 10 Meddelelser  
 
Stk. 1. 
Foreningens skriftlige meddelelser til medlemmerne kommunikeres via e-mail til 
medlemmernes, på indmeldelsestidspunktet oplyste, e-mail adresse. Det påhviler 
ethvert medlem selv at holde bestyrelsen opdateret i tilfælde af ændringer til e-mail 
adresser og andre medlemsoplysninger. Skriftlig kommunikation udsendes kun efter 
særlig aftale (som bestyrelsen egenhændigt fastlægger betingelserne for) med post. 
 

§ 11 Opløsning 
 
Stk. 1. 
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
 
Stk. 2. 
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til humanitært 
hjælpearbejde (specifik modtager afgøres af generalforsamlingen) 
 

§ 12 Tvister 
 
Stk. 1. 
Det påhviler bestyrelsen at søge tvister løst i mindelighed. 
 
Stk.2. 
Kan tvister ikke løses i mindelighed, er retten i Hillerød værneting for sagsanlæg. 
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§ 13 Eksklusion 
 
Stk. 1. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke opfylder 
forudsætningerne for at opretholde medlemskab, se §3, handler imod foreningens 
formål, se §2, eller på anden måde handler til skade for foreningen. 
 
Stk. 2. 
Eksklusion kræver, at flertallet af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen 
(§ 5, stk. 5, 2. sætning finder i givet fald tilsvarende anvendelse). 
 
Stk. 3. 
Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, som træffer den 
endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for 
eksklusion står den ved magt.  
 
Stk.4.  
Kontingent og danseafgift refunderes ikke i tilfælde af eksklusion 
 
 
 
 
 
Senest ændret på generalforsamling 11.11.2018 – anden beskrivelse af rykkerprocedure § 
3, stk. 3, udmelding § 3, stk. 1 og indkaldelse til generalforsamling § 4, stk. 2 – til 
omgående ikrafttrædelse. 
 


