Love
for

Vejle Vesteregns Folkedansere

1.

Foreningens navn er "Vejle Vesteregns Folkedansere',

2a.

Foreningen er hjemmehørende i Give kommune.

2b.

Foreningens formål er at vække interessen for de gamle danske folkedanse og at øge
forståelsen af den kultur, der knytter sig til disse, særlig ved at virke blandt ungdommen,
så folkedansen kan indgå som et led i et dansk folkeligt ungdomsarbejde.

3.

Til at varetage foreningens anliggender vælges en ledelse på mindst 3
bestyrelsesmedlemmer.

4.

Ledelsen sammenkalder efter nærmere bestemmelse medlemmerne til sammenkomster
med øvelse eller festlig samvær for øje. - Sammenkomsterne tilrettelægges, så de får et
dansk og festligt præg, og ledelsen såvel som danselederen må overvåge, at der råder god
tone og orden ved alle sammenkomster.

5.

Ved foreningens sammenkomster dyrkes kun de gamle danse, deri indbefattet de
gammeldags runddanse, der dog ikke må være dominerende ved sammenkomsterne.

6.

Når det skønnes at kunne tjene foreningens formål, kan ledelsen lade afholde offentlige
opvisninger, og det vil da være en naturlig forudsætning, at deltagerne, såfremt de i det
hele taget optræder i "folkedragt", møder i gode efterligninger af de gamle egnsdragter,
og at disse i hvert enkelt tilfælde godkendes af ledelsen.

7.

Efter ledelsens nærmere bestemmelse kan holdet give opvisninger ved private eller
offentlige fester arrangeret af andre foreninger elle af private.

8.

Det er en ufravigelig pligt for medlemmerne at undlade at benytte deres folkedragt,
hvis de deltager i såkaldt "moderne" dans, karneval, maskerade el.lign.

9

Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december. Hvert år i januar
måned afholdes generalforsamling, ved hvilken der aflægges beretning og
regnskab. Endvidere vælges formand, bestyrelse og revisorer. Formanden
vælges på generalforsamlingen for eet år af gangen. De øvrige bestyrelses
medlemmer vælges for to år af gangen og afgår med halvdelen hver år.
Bestyrelsen vælger selv sin kasserer og sekretær og bestemmer selv sin
forretningsorden.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter
skriftlig begæring herom. Suppleanter vælges for eet år af gangen.
Forslag til lovændringer må være fremsat for bestyrelsen mindst een uge
før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen indvarsles på samme måde som foreningens øvrige
sammenkomster sædvanligvis bekendtgøres, og er øverste myndighed i
foreningens anliggender.

10

Det årlige medlemsbidrag fastsættes af bestyrelsen. I øvrigt har ledelsen mandat til hos fremmødte deltagere såvel ved øvelse som ved andre
sammenkomster at opkræve et beløb, der skønnes at kunne dække udgifterne
ved sammenkomsten.
Enhver kan optages som medlem, men finder ledelsen det påkrævet, kan et
medlem udelukkes. Sagen skal da forelægges på de følgende generalforsamling
til godkendelse.

11

Foreningen indmeldes i landsforeningen " Danske Folkedansere".

12

Skulle "Vejle Vesteregns Folkedansere" blive opløst af mangel på tilslutning eller af andre
grunde, tager bestyrelsen bestemmelse om foreningens eventuelle midler.
Således vedtaget ved stiftende generalforsamling den 25. februar 1930 med reviderede
ændringer vedtaget ved ordinær generalforsamling den 27. oktober 1946, den 1. marts 1984,
den 23. januar 1986 og den 6. februar 1992.

