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1. Navn
1.1. Foreningens navn er ”Århus Set Dancers”.
1.2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.
2. Formål
2.1. Foreningens formål er at dyrke og fremme kendskabet til irske folkedanse, samt styrke
den kulturelle kontakt til Irland. Foreningen vil opnå dette ved:
2.1.1. ugentlige øveaftener
2.1.2. kurser og workshops
2.1.3. at afholde en årlig céili
2.1.4. samt andre udadvendte aktiviteter
3. Medlemskab
3.1. Som medlem kan optages alle med interesse for irske folkedanse
3.1.1 Medlemskab giver ret til at deltage i de ugentlige øveaftener uden ekstra gebyr.
3.2. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren
3.3. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves af kassereren.
3.4. Medlemmer, som modarbejder foreningens virke, kan udelukkes af foreningens
bestyrelse.
3.5. Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til kassereren. Der ydes ikke
kontingentrefusion.
4. Generelforsamlingen
4.1. Generalforsamlingen er ÅSD’s øverste myndighed.
4.2. Ordinær generalforsamling afholdes i juni måned.
4.3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 30 dages
varsel.
4.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
4.4.1. Alle indkomne forslag fra medlemmerne samt bestyrelsens forslag kommunikeres ud til
medlemmerne sammen med dagsordenen senest 7 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
4.5. Vedtægtsændringer skal godkendes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene kan være en ekstraordinær generalforsamling.
4.6. Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er indbetalt senest 8
dage før afholdelse af generalforsamlingen.
5. Dagsorden for den ordinære generelforsamling
5.1. Dagsorden
5.1.1. Valg af dirigent
5.1.2. Formandens beretning
5.1.3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5.1.4. Indkomne forslag
5.1.5. Forslag fra bestyrelsen
5.1.6. Kontingent
5.1.7. Valg af formand
5.1.8. Valg af kasserer
5.1.9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
5.1.10. Valg af revisor
5.1.11. Eventuelt
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5.2. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal.
5.3. Vedtægtsændringer kan kun finde sted hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer.
6. Ekstraordinær generelforsamling kan indkaldes
6.1. Hvis bestyrelsen ønsker det
6.2. Hvis ¼ af medlemmerne skriftligt anmoder om det ved angivelse af motiveret dagsorden
6.3. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel og afholdes
senest 3 uger efter begæringens fremsættelse
7. Bestyrelsen
7.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
7.2 Formanden, kassereren, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter vælges af
generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. På lige år afgår formand og et
bestyrelsesmedlem. På ulige år afgår kasserer og 2 bestyrelses-medlemmer. Suppleanter
vælges for et år.
7.3. Hvert medlem repræsenterer en stemme.
7.4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af medlemmerne er til stede. Er kun
3/5 af medlemmerne til stede, kræves fuld enighed.
7.5. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og har ansvaret for at koordinere
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af foreningens aktiviteter.
7.6. Bestyrelsen har ansvaret for, at de nødvendige udvalg bliver nedsat.
7.7. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
7.7.1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder,
der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m.
til foreningen samt
7.7.2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber,
foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som
kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt
7.7.3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.
7.7.4. De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre
virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til
rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når
lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil
medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke
beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.
7.8. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det eventuelt herfra
modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for
virksomheden.
8. Regnskab og økonomi
8.1. Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj.
8.2. Årsregnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse
8.3. Foreningens midler kan kun anvendes til de §1 og §2 nævnte formål.
8.4. Foreningens formue administreres af bestyrelsen under ansvar overfor
generalforsamlingen. Bestyrelsen forpligter sig til ikke at indgå økonomisk transaktioner
uden at de på forhånd har indhentet de fornødne garantier til dækning af et eventuelt
underskud.
8.5. Bestyrelsens medlemmer og enkelte medlemmer af foreningen kan på intet tidspunkt
hæfte for gæld eller underskud opstået i forbindelse med foreningens aktiviteter.
8.6. Hvis foreningen ansøger Århus Kommune om tilskud, skal der udarbejdes et særligt
tilskudsregnskab, som indsendes til Århus Kommune sammen med ansøgningen om
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aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige
medlemmer af bestyrelsen og revisor.
9. Foreningens opløsning
9.1. Beslutningen om foreningens opløsning træffes på ekstraordinær generalforsamling.
9.2. Til foreningens opløsning kræves simpelt flertal blandt de fremmødte.
9.3. Hvorledes en evt. formue ønskes afviklet, afgøres på den ekstraordinære
generalforsamling i henhold til de i §1 og §2 anførte formål.

