
9. Foreningen forpligtes ved underskrift af to myndige bestyrelsesmedlemmer 
 efter vedtagelse i bestyrelsen. Kassererens underskrift er tilstrækkelig i 
 normalt løbende forretninger. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser  
 med den til foreningen til enhver tid hørende formue. 
 Der påligger ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig 
 hæftelse. 
 
10.  Eventuelle midler, der måtte være tilbage efter foreningens opløsning, 
 fordeles i Aalborg Kommune til formål, der er i overensstemmelse med 
 foreningens formål. 
 
 Vedtægterne vedtaget på stiftende generalforsamling  26.03.1990. 
 Revideret på ordinær generalforsamling. 03.03.1991 
 Revideret på ordinær generalforsamling. 06.03.1994  
 Revideret på ordinær generalforsamling. 23.03.1997  
 Revideret på ekstraordinær generalforsamling 26.04.2000 
 Revideret på ordinær generalforsamling 30.03.2005 
 Nyt logo ved laugets 20 års jubilæum 27.03.2010  

Vedtægter 
 



1. Foreningens navn er ” Aalborg Danse- og Spillemandslaug ”.                         
 Foreningen hører hjemme i Aalborg kommune. 
 
2. Foreningens formål er: 

a) at dyrke samvær omkring musik og dans, der fortrinsvis har rod i den      
 danske folketradition. 
b)  at fremme samværet mellem genrationerne, så levende folketraditioner kan 
 føres videre. 
c)  at være tro mod gamle danse og gammel musik, men samtidig at være 
 åben over for ny spillemandsmusik og nye danse. 
d)  at arbejde for dygtiggørelse af det enkelte medlem gennem gensidig 
 undervisning. 
e)  at afholde møder, kurser, åbne arrangementer m.v. 
f)  at samarbejde med andre spillemandsgrupper og foreninger. 
g)  at spillemandsgruppen skal være en åben gruppe, hvor alle kan komme og 
 spille med evt. dele ind i mindre grupper. 
 

3. Bestyrelsen kan foretage indmeldelser i foreninger, som er relevante i forhold   
 til formålsparagraffen. 
 
4. Som medlem optages folk, der går ind for Aalborg Danse- og Spillemandslaugs 

formål og vedtægter. Ikke-myndige indmeldes skriftligt ved forældremyndigheds 
indehaverens underskrift.                                                                                    
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.                                
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 2 måneder efter påkrav,      
kan af bestyrelsen slettes som medlem.                                                             
Personer, der ikke har betalt kontingent, kan ikke varetage en bestyrelsespost, 
suppleant post eller revisorpost. 

 
5. Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet beregnes 
 pr. måned og betales for et år ad gangen, første gang ved indmeldelse.          
 Kontingentåret starter d. 1. august.                                                                    
 Personer, som ikke er medlemmer af foreningen, kan deltage i foreningens    
 arrangementer mod at betale et beløb, som fastsættes af bestyrelsen.               
 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
 
6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts.                                          
 Her vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 2 kritiske revisorer.         
 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er 
 på valg i lige år, mens 2 medlemmer er på valg i ulige år.                                
 Suppleanter og revisorer vælges for et år. Genvalg kan finde sted.                                        
 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt til medlemmerne med 
 mindst 3 ugers varsel. 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 
1) Valg af 1 dirigent og 1 referent . 
2) Formanden aflægger beretning. 
3) Kasseren fremlægger det reviderede regnskab. 
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 
5) Fastsættelse af kontingent. 
6) Indkomne forslag. 
7) Ideer til næste års arbejde. 
8) Eventuelt. 
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder forslag til 
vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen afholdes. 
 
Bestyrelsen eller 10 medlemmer af foreningen kan kræve indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes skriftligt med 3 ugers 
varsel. 
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære 
generalforsamling. 
Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne. 
Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kan vedtages på 
generalforsamlingen med 2/3’s stemmeflertal blandt de fremmødte. 
Opløsning kan dog kun vedtages på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger. 
Andre beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. 
For at kunne deltage i afstemningerne skal man fremmøde personligt samt 
have betalt kontingent mindst en måned før generalforsamlingens afholdelse, 
ønskes skriftlig afstemning , skal dirigenten imødekomme dette. 
Referat af generalforsamlingen indføres i protokollen, som er tilgængelig for 
alle medlemmer. 
 

7. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere foreningens midler . 
 Revisorerne skal inden generalforsamlingen revidere regnskabet. 
 
8.  Bestyrelsen igangsætter arbejdet i foreningen hen imod et fællesskab, 
 hvor alle aktivt medvirker. 
 Bestyrelsen arbejder indenfor rammerne af foreningens formål. 
 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 
 sekretær. 
 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er 
 tilstede. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol. 
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 Bestyrelsen har ret til at honorere arbejde for foreningen ( f.eks. arbejde som 
 danse- eller spilleleder). 


