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En afdeling af Midtals Idrætsforening  
  

Midtals Idrætsforenings (MIF) vedtægter er gældende for 

afdelingen. Afdelingens interne regelsæt må ikke være i strid med 

disse vedtægter. Skulle dette være tilfældet, er Midtals 

Idrætsforenings vedtægter gældende.  

 

§ 1 Navn og Hjemsted  

Afdelingens navn er ”Dancing Dukes”, MIF, Augustenborg.  

I daglig tale ”Dancing Dukes”.  

Afdelingen er stiftet den 10. juni 2008 med hjemsted i Sønderborg kommune og 

oprettet som en afdeling i Midtals Idrætsforening.  

 

§ 2 Afdelingens formål  

Afdelingens formål er, at udbrede og fremme interessen for linedance i lokalområdet 

gennem undervisning i linedance, deltage i stævner, mv.  

At skabe socialt samvær der giver medlemmerne mulighed for at dyrke motion på en 

sjov måde.  

 

§ 3 Ind- og udmeldelse af medlemmer  

Personer der opfylder afdelingens § 2 og vedkender sig MIF’s love og politikker 

optages som medlemmer, når kontingentet er indbetalt til foreningen og frem til 

udgangen af august året efter.  

Medlemmer kan udmelde sig uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Der 

henvises i øvrigt til § 5 i MIF’s vedtægter.  

 

§ 4 Afdelingens bestyrelse  

Afdelingen ledes af en bestyrelse på min. 3 personer inkl. Formanden.  

Formanden, kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer vælges på årsmødet for en 

2-årige periode.  

Formand og det højeste antal medlemmer vælges i ulige år. Kasserer og det laveste 

antal medlemmer vælges i lige år (eks. ved 5 i bestyrelsen: formand + 2 i ulige år og 

kasserer + 1 i lige år)  

Afdelingsbestyrelsen fordeler i øvrigt selv opgaverne indbyrdes.  

Bestyrelsen må kun bestå af 1 medlem fra samme husstand.  

Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin funktions tid /-periode, indtræder 

suppleanten som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem indtil førstkommende ordinære 

årsmøde.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen er fremmødt.  
Forslag er vedtaget når mindst halvdelen af de fremmødte 

bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Ved stemmelighed er formandens stemme 



udslagsgivende. Der indkaldes til afdelingsbestyrelsesmøde så ofte det findes 

nødvendigt og dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet.  

Der skal indkaldes til afdelingsbestyrelsesmøde, når mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.  

Der føres referat (minimum et beslutningsreferat) over afdelingsbestyrelsesmødet 

som efterfølgende underskrives bestyrelsesmedlemmerne.  

 

§ 5 Kontingent  

Kontingentet og regler for betaling fastsættes af afdelingens bestyrelse.  

 

§ 6 Sæson  

Sæsonlængden fastsættes af afdelingsbestyrelsen og instruktørgruppen.  

 

§ 7 Ordinært årsmøde Dagsorden er følgende:  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Valg af 3 stemmetællere  

4. Bestyrelsens beretning  

5. Fremlæggelse af regnskab  

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år  

7. Indkomne forslag/emner  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

a. Formand vælges for 2 år i ulige år  

b. Kasserer vælges for 2 år i lige år  

c. Øvrige antal medlemmer vælges for en 2 -årige periode  

d. 2 suppleanter vælges for 1 år. Der vælges én af gangen  

9. Eventuelt  

Formanden opstiller en skriftlig dagsorden, og sørger for udsendelsen efter 

godkendelse af bestyrelsen.  

Referatet underskrives af referenten, dirigenten samt formanden og opbevares hos 

sekretæren.  

Der henvises i øvrigt til § 7 og § 12 i MIF’s vedtægter.  

 

§ 8 Valg og stemmeafgivelse på årsmødet Der 

henvises til § 7 i MIF’s vedtægter.  

 

§ 9 Ekstraordinært årsmøde  

Forlangende af ekstraordinært årsmøde fra medlemmer skal være skriftligt og 

motiveret samt ledsaget af dagsorden.  

Der henvises i øvrigt til § 13 i MIF’s vedtægter.  
 

 



§ 10 Regnskab  

Der henvises til § 11 og § 16 i MIF’s vedtægter.  

 

§ 11 Ændringer af regelsæt  

Til ændring af afdelingens regelsæt kræves flertal i forhold til afgivne stemmer. 

Ændringer der vedtages på årsmødet har øjeblikkelig virkning såfremt det ikke 

kolliderer med MIF’s vedtægter.  

 

§ 12 Afdelingens opløsning  

Der henvises til § 11 i MIF’s vedtægter.  

Dette regelsæt og MIF’s vedtægter kan findes på mif.dk  

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 10.06.2008  

Ændring vedtaget på ordinær generalforsamling den 18.02.2009  

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.02.2011  

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 24.02.2014  

Ændringer vedtaget på ekstra ordinær årsmøde den 29.02.2016  

Ændringer vedtaget på ordinær årsmøde den 06.03.2017  

  

  

Afdelingen m.v.  
  

Formand / WEB ansvarlig          Næstformand / HB medlem    Kasserer  
René Møller Christiansen          Sabine Guldberg       Toni Bohn  
Tlf. 28 71 49 01         Tlf. 20 36 48 57                                Tlf. 23 42 03 26  
Mail: rene73@live.dk 
  
  

        Mail: henriksabine@hotmail.com                   Mail: fatighus@gmail.com  

Sekretær             Bestyrelsesmedlem                            WEB ansvarlig  
Herman Johannsen           Majbrit Hansen                                      Lars Øhlenschlæger  
Tlf. 20 40 22 75            Tlf.                                                         Tlf. 74 47 00 74 / 51 74 80 24  
Mail: hech@danbonet.dk  
 

        Mail: majbrit12@gmail.com                  Mail:larsoehlenschlaeger@gmail.com  

1. suppleant       2. suppleant  
Joan Melsen                                                 
Tlf. 30 31 33 61 
Mail: joan.melsen@gmail.com 
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