
Vedtægter for Roskilde Tangoforening

1. Foreningen hedder Roskilde Tangoforening og har hjemsted i Roskilde Kommune.

2. Foreningens formål er at fremme interessen for Argentinsk Tango i Roskilde. Til dette 
formål afholder foreningen arrangementer - så som introtimer, øvetimer, tangobal og 
undervisning mv - for nye såvel som gamle tango interesserede. Formålet med at lave denne 
forening er at få adgang til at låne kommunens lokaler til disse arrangementer.

3.  Enhver der vil fremme formålet kan blive medlem af foreningen. Medlemskontingentet 
fastsættes af generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen vælger hvert år en bestyrelse på mindst tre medlemmer. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med formand og kasserer. Formand og kasserer har tegningsret for 
foreningen. Bestyrelsen afholder møder om foreningens aktiviteter efter behov. Ved 
afstemning i bestyrelsen med stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen 
kan inddrage medlemmer til udførelse af aktiviteterne.

5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes 
med mindst to ugers varsel af bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne eller mindst 10
medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, dog kræver 
vedtægtsændringer 2/3-dels flertal. På generalforsamlingen skal der vælges en dirigent, og 
der skal laves et beslutningsreferat, som skal være tilgængelig for medlemmerne senest en 
uge efter generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første 
kvartal med følgende dagsorden:

1. Formandens beretning
2. Fremlægning af revideret regnskab
3. Indkommende forslag - som skal være bestyrelsen i hænde en uge før 
generalforsamlingen
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af fire medlemmer til bestyrelsen samt en revisor
6. Eventuelt

6. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, såfremt dette vedtages på to efter hinanden 
følgende generalforsamlinger. Eventuelle midler overgår til en anden tangoforening i 
Danmark efter den siddende bestyrelses valg.

(Godkendt på foreningens stiftende generalforsamling fredag den 27. januar 2006. Sidst revideret
på ordinær generalforsamling fredag den 11. februar 2022.)


