Vedtægter for ”Queer Tango Copenhagen”
§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er ”Queer Tango Copenhagen”, alternativt navn ”Queertango DK”
§ 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2. Formål
§ 2.1 Foreningens formål er at skabe rammer for at danse queertango i København.
§ 2.2 Foreningen vil give LGBTQ-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle, trans- og queerpersoner) mulighed
for at danse tango og lære om tangokulturen i et trygt miljø og forpligtende fællesskab, sammen med
interesserede ikke-LGBTQ-personer.
§ 2.3 For foreningen handler queertango om at skabe et inkluderende miljø, hvor alle uanset køn og
seksualitet er velkomne. Foreningen bygger på værdier om tolerance, åbenhed og solidaritet.
§ 2.4 Foreningen vil arrangere undervisning, practicaer (øveaftener) og milongaer (danseaftener) for og af
medlemmerne, hvor begyndere får mulighed for at lære dansen at kende, og mere øvede dansere kan lege
med og udfordre roller og konventioner i dansen.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig
foreningens formål. Medlemskab er først gyldigt, når første indbetaling er registreret.
§ 3.2 Medlemmer kan udmelde sig med øjeblikkelig virkning ved skriftlig at henvende sig til et medlem af
bestyrelsen.
§ 3.3 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter eller modarbejder dens formål, kan bestyrelsen
ekskludere medlemmet. Medlemmet kan få eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling.
Ved eksklusion har den ekskluderede ingen ret til andel i foreningens formue. Udmeldte og ekskluderede
medlemmer slettes med øjeblikkelig virkning fra medlemsliste, distributionsliste og evt. adgang til onlinemedier spærres.
§ 3.4 Foreningen optager støttemedlemmer, der bakker op om foreningens formål, samt æresmedlemmer.

§ 4. Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne
med dagsorden og eventuelle forslag. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af
vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, som kræver 2/3 flertal.
§ 4.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger
før generalforsamlingen.
§ 4.6 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen
forinden har betalt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt, som afleveres til bestyrelsen inden
generalforsamlingen.

§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og
højst 3 yderligere medlemmer.
§ 5.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år er mindst 1
medlem på valg.
§ 5.3 Bestyrelsen består af 2-5 medlemmer.
§ 5.4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
§ 5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer og fastsætter selv sin
forretningsorden.
§ 5.6 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden
eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens
bankkonto hver for sig.
§ 6.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan formand eller kasserer alene underskrive.

§ 7. Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§ 7.2 Kontingent betales pr. kalenderår.
§ 7.3 Æresmedlemmer er fritaget fra at betale kontingent.

§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det
ved skriftligt at begrunde anmodningen over for formanden. Indkaldelse med dagsorden skal ske med
mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget fremlægges på den ordinære generalforsamling
§ 10.3 Foreningens regnskab føres af kassereren.
§ 10.4 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde
sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.5 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære
generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. Beslutning
om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
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