
Vedtægter for foreningen Tango Aarhus 

1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Tango Aarhus.  Foreningens hjemsted er Århus kommune. 

2. Formål 

Foreningen har til formål at formidle og udbrede kendskabet til Argentinsk Tango og 

skabe muligheder for fordybelse i tangoen, som både kunstnerisk og kulturelt udtryk. 

3. Medlemsforhold 

a. Optagelse 
Alle enkeltpersoner med interesse for foreningens formål kan blive medlem. 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse/indbetaling af kontingent til foreningens 

kasserer/bankkonto. 

Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel gæld til 

foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af 

manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtigelser, kan kun genoptages med 

samtykke fra generalforsamlingen vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne. 

b. Udmeldelse og eksklusion 
Udmeldelse sker automatisk, hvis medlemskontingentet til foreningen ikke betales 

rettidigt. 

Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et 

medlem, som handler til skade for foreningen. Vedkommende medlem har krav på at få 

skriftlig meddelelse om spørgsmålet om eksklusion, senest tre døgn før 

generalforsamlingen afholdes. 

c. Kontingent 
Kontingentet fastsættes for det efterfølgende år af generalforsamlingen. Kontingentet 

følger regnskabsåret og indbetales til foreningens kasserer/bankkonto senest den 15. 

januar i det pågældende år. 

Nye medlemmer betaler kontingent samtidig med indmeldelsen. 

Bestyrelsen er berettiget til at reducere årskontingentet for medlemmer, som først 

indmeldes efter den 1. september. 

4. Generalforsamlingen 

a. Kompetence 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 

Generalforsamlingen udgøres af samtlige fremmødte medlemmer af foreningen. 

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig bortset fra ekstraordinær 

generalforsamling i forbindelse med foreningens opløsning, jf. pkt. 8. 



b. Tidspunkt og indkaldelse 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.  

Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag på foreningens 

hjemmeside, samt sendt elektronisk til de medlemmer, hvis e-mail adresser fremgår af 

foreningens kartotek.  

Dagsordenen bekendtgøres ved opslag på foreningens hjemmeside senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse.  

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag skal optages i dagsordenen. 

 

c. Dagsorden og gennemførelse 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.  

6. Behandling af indkomne forslag, 

7. Valg af kasserer i lige år. 

8. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2-årig periode. 

9. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en 2-årig periode. 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

12. Eventuelt 

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke 

være medlem af bestyrelsen. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra sager 

om eksklusion, jf. pkt. 3b. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring fra blot ét stemmeberettiget 

medlem skal afstemning og valg dog foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om 

eksklusion skal foregå skriftligt. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori der ligeledes optages 

referat af forhandlingerne. 

Protokollen underskrives af dirigenten. 

 

d. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 

indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav 

herom til bestyrelsen.  

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at 

begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes 

behandlet. Indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden følger bestemmelserne i pkt. 4b. 

 



 

5. Bestyrelsen 

a. Beføjelser og sammensætning 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2- 4 

medlemmer. Bestyrelsen består således af min. 5 personer og max. 7 personer.  

b. Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på et bestyrelsesmøde senest 

14 dage efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, 

heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens 

eller næstformandens stemme udslagsgivende. 

Ved formandens forfald træder næstformanden ind i stedet for. 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

Ved økonomiske dispositioner kræves der enten formandens eller kassererens underskrift. 

c. Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og 

skal være forsynet med revisorens påtegning. 

Driftsregnskab og status bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse 

for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside. 

d. Ansvar 

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for de tilskud, som foreningen eller 

tilskudsmodtagerne har modtaget af henholdsvis stat eller kommune, hvis 

tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan  

tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsomt.  

Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter 

folkeoplysningsloven. 

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver 

tid eksisterende formue. 

6. Revision 

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 1 kritisk revisor og 1 

revisorsuppleant. 

Revisoren skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at 

beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 



7. Vedtægtsændringer 

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 

2/3 af de afgivne stemmer. 

8. Opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig 

indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 

3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes 

til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, 

uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Indkaldelse til en ny 

generalforsamling i henhold til ovennævnte skal finde sted inden for 6 måneder, dog 

tidligst efter 4 uger. 

Ved opløsning skal foreningens formue anvendes til fordel for det danske tangomiljø. 

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om hvordan. 

 

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Århus 

 

Søndag den 4. december 2011 

 

Revideret 1. gang Generalforsamlingen 4. marts 2000 med tilføjelse (under pkt. 4. c.) af 

nyt dagsordens-punkt (8.) hvorved kassereren vælges på Generalforsamling, samt 

ændring af suppleantvalg til bestyrelsen fra 1 til 2 suppleanter (tidligere pkt. 9 - nu pkt. 

10). 

 

Revideret 2. gang på generalforsamlingen 2003. Adgangen for andre end personlige 

medlemmer fjernet (tilrettet efter folkeoplysningsloven). 

 

Revideret 3. gang på generalforsamlingen 2008. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer ud 

over formand og kasserer og ikke som tidligere 5 medlemmer. 

 

Revideret 4. gang på ekstraordinær generalforsamling den 4. december 2011. 


