
Vedtægter for 

Danmarks Sportsdanserforbund Region VEST 

 

 

§ 1. Navn: 

1. Forbundets navn er Danmarks Sportsdanserforbund Region Vest (DSV) 
2. Forbundet er medlem af Danmarks Sportsdanserforbund (DS) i Danmarks Idrætsforbund (DIF) 
3. Forbundets adresse er den til enhver tid siddende formands. 

§ 2. Formål: 

1. Forbundets formål er at fremme sportsdansen i Danmark – vest for Storebælt – og varetage alle 
derhen hørende opgaver. 

2. Forbundet er den øverste myndighed for sportsdans i ovennævnte område og varetager som sådan 
medlemmernes interesse i DS samt overfor relevante myndigheder og organisationer. 

§ 3. Medlemmer: 

1. Forbundet har som medlemmer de vest for Storebælt værende sportsdanserforeninger. 
2. Nye foreninger eller sportsdanserafdelinger i idrætsforeninger kan optages i forbundet efter 

ansøgning på det officielle ansøgningsskema. 
3. a . Optagelse af nye medlemmer kan midlertidig godkendes af forbundets forretningsudvalg. 

Optagelsen skal forelægges på førstkommende hovedbestyrelsesmøde til endelig godkendelse og 
hvor samtidig en repræsentant fra den ansøgende forening er tilstede. 
b. Ved midlertidig optagelse af nye medlemmer betales grundkontingent til DSV 

4. Udmeldelse af forbundet kan kun ske med 6 måneders varsel og skal ske ved anbefalet brev. 
5. Forbundets medlemmer er forpligtet til at underkaste sig de regler, beslutninger og forpligtelser, 

som forbundet må respektere som medlem af DS. 
6. Forbundets forretningsudvalg kan overfor den/de, som overtræder forbundets vedtægter, samt 

beslutninger truffet af forbundets kompetente organer, træffe foranstaltninger i henhold til DS´ 
regler for behandling af amatør- og ordensudvalget. 

7. En eventuel eksklusion af et medlem skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse. 

§ 4. Hovedbestyrelsen: 

1. Forbundets højeste myndighed er hovedbestyrelsen, og kun den kan foretage vedtægtsændringer. 
2. Hovedbestyrelsen består af foreningernes repræsentanter samt det valgte forretningsudvalg.  
3. a. Hver forening har til hovedbestyrelsen 1 repræsentant + 1 repræsentant for hvert påbegyndt 100 

aktive medlemmer ud over 100, dog max. 5 medlemmer. 
b. Det er en betingelse for at en forening kan sende deltagere til Hovedbestyrelsesmødet, at 
foreningens kontingent til DSV er rettidigt betalt og inden mødedatoen for HB mødet. 
 



4. Ordinært hovedbestyrelsesmøde afholdes i marts/april. Mødet indkaldes skriftlig af 
forretningsudvalget med 6 ugers varsel, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden iflg. 
vedtægterne. 

5. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være forbundet i hænde senest 14 dage før mødet 
afholdes. Indkomne forslag skal sendes ud til foreningerne senest 7 dage før mødet. 

6. Ret til at stille forslag til hovedbestyrelsesmøderne har foreningerne, forretningsudvalget samt 
nedsatte udvalg. 

7. Ret til at overvære hovedbestyrelsesmøderne, uden tale og stemmeret, har bestyrelsesmedlemmer 
i medlemsforeningerne samt medlemmer af udvalg under DSV.  

8. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet uden hensyn til de mødendes 
antal, med mindre andet er særligt foreskrevet. 

9. På Hovedbestyrelsesmødet er simpelt flertal afgørende. 
Dog kræves ved vedtægtsændring mindst 2/3 af hovedbestyrelsens tilstedeværende medlemmer. 
Afstemning skal ske skriftligt, såfremt 10% af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette. 
Stemme kan afgives ved fuldmagt, underskrevet af foreningens formand. Hver forening kan kun 
afgive 1 stemme ved fuldmagt. 
 

10. Dagsorden på Hovedbestyrelsesmødet 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg 
7. Eventuelt 

 
 

11. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde kan til enhver tid indkaldes af forretningsudvalget og skal 
tillige indkaldes, når 10% af hovedbestyrelsens medlemmer fra minimum 2 foreninger skriftligt 
indgiver motiveret begæring herom. 
I sidstnævnte tilfælde skal Hovedbestyrelsesmøde afholdes senest én måned efter at begæringen 
er fremsat overfor forbundet.  
Forretningsudvalget indkalder skriftligt til ekstraordinære Hovedbestyrelsesmøder med 14 dages 
varsel. 
Uanset øvrige bestemmelser kan ethvert spørgsmål afgøres på et ekstraordinært 
hovedbestyrelsesmøde, forudsat spørgsmålet fremgår af den i indkaldelsen meddelte dagsorden. 

 

 

 

 



§ 5. Forretningsudvalget (FU): 

1. FU består af formand, kasserer samt min. 3. medlemmer. FU-medlemmer skal være medlem af en 
forening under DSV. 

2. FU vælges for 2 år ad gangen på det ordinære Hovedbestyrelsesmøde. 
På lige år vælges formand + 1 medlem, og på ulige år vælges kasserer + 2 medlemmer 
For et år ad gangen vælges tillige suppleanter 

3. Hvert medlem af udvalget har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. FU er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden, er 
tilstede. 

4. FU fastsætter selv sin forretningsorden. 
5. FU varetager, med ansvar overfor Hovedbestyrelsen, forbundets daglige ledelse og skal holde 

foreningerne underrettede om forbundets arbejde. 
6. FU er repræsenteret i DS´ bestyrelse af 3 personer. Formanden er selvskrevet medlem, medens de 

2 øvrige FU-medlemmer vælges for et år ad gangen på det ordinære Hovedbestyrelsesmøde i 
marts/april. 

7. FU kan efter behov nedsætte udvalg. Et udvalgs formand skal altid være et 
forretningsudvalgsmedlem. 

§ 6. Økonomi: 

1. Foreningerne betaler et årligt kontingent til forbundet. Kontingentets størrelse, som er ens for de 
tilsluttede foreninger, fastsættes af Hovedbestyrelsen. 

2. Hovedbestyrelsen kan pålægge foreningerne at betale ekstraordinære ydelser til forbundets drift. 
3. Ekstraordinære ydelser fra foreningerne fordeles efter antal aktive medlemmer i foreningerne på 

basis af DIF´s medlemsregistrering pr. 31.12. 
4. Eventuelle årlige udbetalinger fra forbundet til foreningerne fordeles således: 

50% af den samlede årlige udbetaling fordeles ligeligt mellem foreningerne, medens de resterende 
50% fordeles efter antal aktive medlemmer, jfr. Stk. 3. 

§ 7. Regnskab: 

1. Regnskabsåret er kalenderåret. 
2. Årsregnskabet afsluttes snarest muligt efter regnskabsårets udløb. Kassereren foranlediger 

derefter, at revisionen snarest foretages.  
Regnskabet skal forelægges og godkendes af Hovedbestyrelsen på det ordinære møde i foråret. 

3. Forbundets midler skal indestå i bank, sparekasse eller på postgirokonto. 
Der må højst forefindes en kontantbeholdning på 500 kr.  

4. Alle aktiver skal lyde på forbundets navn. 

§ 8. Revision: 

1. Hovedbestyrelsen vælger for et år ad gangen 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
2. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. 

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. 
3. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 



§ 9. Opløsning: 

1. Forbundet betragtes som opløst, når kun én forening er tilsluttet. 
2. I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets formue DS. 

 
 
 
 

Vedtaget på Dansk Sportsdanserforbund – Region Vest´s  
Hovedbestyrelsesmøde den 15.11.1992 

 
Flemming Larsen    Svend Helge Sørensen 
Dirigent    Formand 
 
 
 
 
Ændret på HB – møde 01.11.1998 
Ændret på HB – møde 04.05.2000 
Ændret på HB – møde 22.04.2003 
Ændret på HB – møde 25.04.2013 
Ændret på HB – møde 20.03.2014 
Ændret på HB – møde 25.04.2018 
 


