
Vedtægter for Tango Aalborg ’El Abrazo’

1. Navn, hjemsted, formål
Foreningens navn er Tango Aalborg ’El Abrazo’, tidligere Aalborg Tango Club 'El Abrazo'. Hjemstedet er 
Aalborg kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid fungerende formands.
Foreningens formål er at formidle og udbrede kendskabet til den argentinske tango og kultur i Aalborg og 
Nordjylland og at skabe muligheder for fordybelse i tango både som kunstnerisk og kulturelt udtryk.

2. Medlemsforhold
Som medlem kan optages alle der kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter. Indmeldelse sker ved 
skriftlig eller mundtlig henvendelse til foreningen v/et bestyrelsesmedlem med angivelse af tlf.nr., evt. e-
mailadresse og postadresse.

3. Udmeldelse
Udmeldelse kan ske skriftligt eller mundtligt til foreningen v/formanden. Udmeldelsen har virkning fra den 
følgende opkrævningsperiode.

Udmeldelse vil ske automatisk ved manglende indbetaling af kontingent.

4. Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen. Kontingentet 
opkræves forud for et år ad gangen. (Fra august til august, 200 kr.)

5. Medlemmernes rettigheder og pligter
Medlemmerne har ret til at deltage i foreningens arrangementer og skal overholde foreningens formål, 
vedtægter og beslutninger.

6. Eksklusion
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder foreningens formål og vedtægter, eller i 
øvrigt handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 
majoritet af de fremmødte træffer den endelige afgørelse.

7. Bestyrelse
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 
år ad gangen. Desuden vælges 1 suppleanter, ligeledes for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig 
snarest efter generalforsamlingen med formand og kasserer. Den siddende formand vil altid være på valg i 
ulige år. Den siddende kasserer vil altid være på valg i lige år. Desuden er alle på valg senest to år efter de 
sidst var på valg.
Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, tiltræder suppleanten, og der foretages 
suppleringsvalg på den førstkommende generalforsamling. 
Bestyrelsen varetager foreningens interesser indadtil og udadtil. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden beslutter det, 
eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden og referenten.
Et forslag kan vedtages når mindst 3 medlemmer stemmer for. Der kan stemmes ved fuldmagt. 
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8. Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i i januar eller februar måned. Ekstraordinær 
generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når mindst (1/3) af medlemmerne skriftligt stiller begrundet krav 
herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes snarest muligt og afholdes senest 6 uger 
efter at kravet er fremsat.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske 
skriftligt, ved e-mail, mundtligt eller ved opslag i foreningens danselokale. Foreningens regnskab behandles 
på den ordinære generalforsamling.

Møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af 
bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed og 
fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår til generalforsamlingens godkendelse.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse og to revisorer.

Hvis medlemmerne har punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt ønske herom 
være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan på forslag af 
bestyrelsen/ formanden tage nye punkter på dagsordenen ved generalforsamlingens begyndelse, såfremt 
samtlige fremmødte medlemmer tilslutter sig det.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvert medlem har en stemme. Der kan 
stemmes ved fuldmagt, dog således at hvert medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

9. Regnskab og formue
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære 
generalforsamling være revideret af mindst to revisorer, hvoraf mindst den ene skal være valgt blandt 
medlemmer uden for bestyrelsen. Revisorerne kan altid forlange indsyn i foreningens regnskaber og 
kassebeholdning.

Kassereren opkræver foreningens indtægter og betaler dens udgifter efter regning attesteret af formanden 
eller næstformanden. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at 
foreningens aktuelle økonomiske situation altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder foreningens 
årsregnskab.

10. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen.

11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
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12. Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt alle 
medlemmer. Opnås denne majoritet ikke kan bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling, der kan vedtage 
at opløse foreningen med 3/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer. Ved opløsning uddeles en evt. 
formue til et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 2006.

Opdateret på generalforsamlingen den 26. januar 2014.

______________________________ ___________________________________
Ny Formand, Helle Merete Nielsen Dirigent, Susanne Sangill
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