GRÆNSEKVADRILLEN FOLKEDANSERE OG SPILLEMÆND
§1
Foreningens navn er: Grænsekvadrillen Folkedansere og spillemænd. Foreningen har hjemsted i Aabenraa kommune.
§2
Foreningens formål er at arbejde for større udbredelse af folkedans, sanglege og folkemusik, at samle, bevare og værne
om gamle folkedragter, folkemusik og folkeskikke. Dette fremmes ved afholdelse af kurser, legestuer og opvisninger,
ved at samarbejde med andre foreninger med beslægtede formål samt ved optegnelse af spillemandsmusik.
§3
Som medlemmer optages alle, der har interesse for sagen. Bestyrelsen kan nægte optagelse. Eksklusion kan ske ved
ekstraordinær generalforsamling. Der betales et af generalforsamlingen godkendt årligt bidrag. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge fritagelse for årligt bidrag.
§4
Foreningen skal være tilsluttet Folkedans Danmark og DGI. Kontingent til nævnte foreninger er indbefattet i bidraget,
der er omtalt i § 3.
§5
Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 medlemmer er på valg de ulige år og 3 medlemmer de
lige år. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær. Hvert år vælges en stedfortræder og en revisor for en toårig periode. I ulige år vælges en fanebærer for en toårig periode. I lige år vælges en fanebærersuppleant for en toårig periode. Foreningen tegnes i fællesskab af formand og kasserer.
§6
Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes hvert år i april måned, og der indvarsles til denne 14 dage før
afholdelsen. Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i lokale ugeavis(er) eller skriftlig indkaldelse af
hvert medlem. Dagsorden til generalforsamlingen skal omfatte formandens beretning, regnskabsaflæggelse til godkendelse samt valg efter lovene. Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret 8 dage før dennes afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med
14 dages varsel af bestyrelsen, eller såfremt 25 % af medlemmerne kræver det ved motiveret dagsorden.
§7
Ændring af vedtægterne kræver, at mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at
mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.
§8
Foreningen kan ophæves, såfremt 2/3 af medlemmerne ønsker dette, og at beslutningen er meddelt og godkendt på
en lovlig indkaldt generalforsamling. Ved foreningens ophævelse tilfalder en eventuel kassebeholdning samt øvrige
midler de foreninger, som er nævnt i § 4 til deling mellem hovedorganisationerne.

De således ændrede love er vedtaget på generalforsamlingerne 15.4.65 i Frøslev, 28.3.66, 1.4.68, 6.4.70 og 12.4.76 i
Padborg, 17.4.89 i Frøslev, 15.4.96, 15.4.97 og 23.4.2001 i Fårhus, 23.4.2007, 26.04.2011 og 20.4.2015 i Kruså,
24.4.2017 samt 30.9.2019 i Padborg.

