§1
Navn
A. Foreningens navn er: Dansende Dynamisk Verden Skole: CVR: 26170974
B. Foreningens hjemsted er København.
C. Foreningens nuværende adresse er: c/o ElStudio Blågårdsgade 37 st tv, ud til gaden, 2200
København N

§2
Formål
Forening har et hoved formål, at udbrede kendskabet til en masse former for dans, så vel etnisk som vestlig, til en
så bred målgruppe så muligt og skabe et sted hvor der er plads til alle, samt arbejde med grupper som normalt ikke
har mulighed for adgang til dans.
Foreningens andet formål er at skabe et stærkt bånd mellem den danske og latinamerikanske kultur, gennem en
lang række udvekslingsprojekter, aktiviteter og kulturelle arrangementer, som kan fremme kendskabet til og
forståelsen af kulturen.
Foreningen fungerer som et upolitisk informations center. Vi afholder danse og musik kursus, foredrag,
aktiviteter, events, samt kulturelle musik og danse arrangementer. Overskuddet ved foreningens arrangementer,
bliver anvendt til investering i fremtidige aktiviteter.

§3
Medlemmer
Alle kan blive medlem af foreningen. Man er medlem når man har betalt kontingent. Man kan også deltage i vores
aktiviteter uden at være medlem, så betaler man et deltagergebyr. Vil man deltage i den faste danseundervisning,
kan dette kun ske ved indbetaling af kontingent.

§4
Kontingent
Kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling og kan kun reguleres ved ekstraordinære
generalforsamlinger.

§5
Udelukkelse
Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtalte eller handling skader foreningens omdømme eller interesse.

§6
Foreningens ledelse
Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det
førstkommende bestyrelsesmøde.
A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Øvrige bestyrelsesposter besættes på
førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
C. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.
D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
E. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.
F. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp,
såfremt det skønnes nødvendigt.
G. Såfremt foreningen modtager støtte fra offentlige myndigheder, skal disse orienteres såfremt der sker
ændringer i bestyrelsen.
H. Der kan ansættes en forretningsfører til varetagelse af foreningens daglige drift.

§7
Regnskab
Regnskabsåret er 1. januar - 31 december.

§8
Forpligtelser
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

§9
Revision
Generalforsamlingen vælger en faguddannet revisor til at attestere årsrapporten, der vælges for 2 år ad gangen.

§10
Generalforsamling
A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal
C. Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.
D. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel.
E. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftligt hvis, når mindst 10% af de
fremmødte forlanger dette.
F. Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
G. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig
uanset det fremmødte antal medlemmer.
H. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
I. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt
8. Referent
J. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest
8 dag før generalforsamlingen.
K. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen

§11
Vedtægtsændringer
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§12
Foreningens opløsning
A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
B. Til foreningens opløsning kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger.
C. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for fremme af kulturelle aktiviteter.

