Fidelity - Vedtægter
Foreningens navn, hjemsted og formål.
1.1. Foreningens navn er "Fidelity".
1.2. Foreningen Fidelity har hjemsted i København.
1.3. Foreningen Fidelity er en almennyttig forening der har til formål er at skabe interesse
for, informere om salsa og formidle kontakt mellem personer med interesse for salsa
musik og dans samt beslægtede danse og musikformer som f.eks. son, rumba, merengue,
zouk, kizomba, bachata o.lign., men ikke begrænset til de nævnte. Foreningen har
desuden til formål at oplyse om og formidle information om og kontakter til de lande og
de kulturer hvorfra de nævnte danse og musikformer oprindeligt stammer, med særlig
fokus på Cuba.
1.4. Foreningen varetager primært sit formål ved at eje, drive og udvikle webstedet High
Fidelity Salsa ( www.hifisalsa.dk ) Salsalisten (www.salsalisten.dk ) og beslægtede
aktiviteter.
1.5. Foreningen Fidelity og High Fidelity Salsa er ikke tilknyttet nogen
interesseorganisation, underviser, skole, forretning el. lign. og repræsenterer ikke
specielle nationale, politiske eller økonomiske interesser.
1.6. Foreningen Fidelity og High Fidelity Salsa drives af interesse, ikke ud fra kommercielle
motiver, og er baseret på frivilligt arbejde. Foreningen udbetaler ikke løn, honorarer eller
vederlag til medlemmer der udfører arbejde i foreningen.
1.7. High Fidelity Salsa's redaktionelle linie tilrettelægges af Foreningens Fidelitys
medlemmer i fælleskab og er baseret på åbenhed og respekt for divergerende opfattelser.
1.8. Foreningen Fidelity kan efter beslutning i en enig bestyrelse af sit overskud uddele
støtte til humanitære og kulturelle projekter der ligger i forlængelse af foreningens
arbejde.

Medlemmer
2.1. Personer som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens
formål og idégrundlag, kan optages som medlem af foreningen. Nye medlemmer
optages ved enig anbefaling fra alle foreningens medlemmer.
2.2. Erhvervsdrivende der ønsker at støtte foreningens arbejde kan tegne støttemedlemskab.
Støttemedlemskab giver ikke stemmeret eller valgbarhed til bestyrelsen. Bestyrelsen
afgør i øvrigt betingelserne for støttemedlemskab, herunder kontingentets størrelse.
2.3. Medlemmer som ønsker at udtræde af foreningen kan gøre dette ved at sende en email
til foreningen. Medlemskabet ophører med udgangen af den førstkommende hele
månede.
2.4. Foreningen kan efter beslutning i bestyrelsen stille tekniske hjælpemidler til rådighed
for medlemmer der udfører frivilligt ulønnet arbejde i foreningen.
2.5. Foreningen kan ekskludere medlemmer som optræder illoyalt og imod foreningens
interesser. En esklusion skal godkendes på en lovlig varslet generalforsamling.
2.6. Bestyrelsen kan uden yderligere varsel slette et medlem i kontigentrestance når
medlemmet ikke senest en måned efter skriftlig påmindelse har betalt det skyldige beløb.

Generalforsamling
3.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
3.2. Ordinær generalforsamling holdes en gang pr. kalenderår, med mindst 4 måneders

mellemrum. Medlemmer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen. GF indvarsles
ved almindelig email til samtlige medlemmer senest 7 dage før.
3.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Regnskabet forelægges til revision og godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse
7) Evt.
3.4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel
og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af
dagsorden fra 1/3 af medlemmerne senest fire uger efter, at en sådan begæring er
modtaget.
3.5. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til
enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun godkendte
medlemmer kan afgive stemme på generalforsamlingen.
3.6. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem.
3.7. Generalforsamlingen kan beslutte at udpege en revisor til at revidere foreningens
regnskab.

Ledelse
4.1. Foreningen ledes af en bestyrelse der sammensættes af alle foreningens medlemmer på
foreningens generalforsamling.
4.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær.
4.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.
4.4. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer.
4.5. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede
bestyrelse.
4.6. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
4.7. Bestyrelsen kan uddelegere arbejdsopgaver til frivillige i foreningen.

Hæftelse.
5.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen
personlig hæftelse.

Regnskabsår.
6.1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære
generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
6.2. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
6.3. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor eller
generalforsamlingens dirigent.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
7.1. Ændring af nærværende vedtægter kan vedtages af generalforsamlingen når mindst 2/3
af alle medlemmer stemmer for. Forslag til vedtægtændringer skal fremgå inkaldelsen til
generalforsamlingen.
7.2. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
7.3. En evt. nettoformue udloddes til formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens
formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling sådan at alle
tilstedeværende medlemmer er enige herom.
Således vedtaget på generalforsamlingen, København, den 2.8.2010.

