
Vedtægter for Western Express Ølgod 

 

 

 

§   1. Foreningen Western Express har hjemsted i Varde Kommune, er stiftet d. 20/10-1999. 

§   2.  Foreningens formål er samvær, lave træf med andre linedancere/ udveksling. 

§   3. Man kan blive medlem, når man er fyldt 7 år, og har betalt kontingent. Man har først stemmeret når 

 man er fyldt 18. 

§   4. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af januar måned. Enhver 

generalforsamling varsles 14 dage før. Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før 

generalforsamlingen. 

§   5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere. 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Valg til 

bestyrelsen. Valg af suppleanter. Valg af revisor. Behandling af indkomne forslag. 

§   6.  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og når et flertal af 

foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. 

§   7. Bestyrelsen i Western Express repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte 

nødvendige udvalg til varetagelse af løbende opgaver. Bestyrelsen  er beslutningsdygtig når 3 

bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 suppleanter. Valg gælder 

for 2 år ad gangen, således i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i lige år er 2 

bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Suppleanter vælges hvert år. 

Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen. I tilfælde af kassererens eller 

formandens udtræden af bestyrelsen før en generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil 

næste generalforsamling. 

§   8. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når der er flertal for forslaget. 

§   9. Tegningsretten ligger hos formanden eller kassereren. Regnskabet går fra 1/1-31/12-20--.        

Western Express har konto hos Skovlund Andelskasse, Ølgod afdeling. 

§ 10. Foreningens opløsning skal foregå på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af foreningens 

opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til Ølgod Ungdomshus. 

 

Vedtægtsændringer er sket på generalforsamlingen d. 25/1-2011 

 

 


