
   § 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er DANCON TRÆF 

   § 2 Formål 

Foreningens formål er ene og alene at samle tidligere og nuværende FN-soldater 
og andet militært- og politipersonel, der har været tjenestegørende i udlandet. Dette
skal ske på en festligt, værdigt og økonomisk overkommeligt måde i Sønderborg, 
altid den weekend, hvor 2. søndag i juli falder. 

   § 3 Medlemmer 

Tidligere og nuværende FN-soldater og militær- eller politipersonel, der har været 
tjenestegørende i udlandet, kan optages som medlem. 
Andre, som ikke har været tjenestegørende i udlandet, men som anbefales af 3 
medlemmer og som bestyrelsen finder værdige, kan optages som fuldgyldige 
medlemmer. 

   § 4 Æresmedlemmer 

Medlemmer, der af bestyrelsen findes værdige, kan udnævnes til æresmedlemmer.

   § 5 Eksklusion 

Ethvert medlem eller æresmedlem kan med øjeblikkelig virkning ekskluderes fra 
foreningen af bestyrelsen, såfremt denne med sin opførsel krænker foreningen 
og/eller dens medlemmer. 

   § 6 Kontingent 

Kontingent er 250 kr. årligt. Kontingentet dækker alle faste udgifter ifm. træffet og 
fastsættes af bestyrelsen 
Alle der deltager i foreningens træf, skal bære synligt tegn på at der er betalt 
kontingent. 
I tilfælde at underskud i foreningens kasse, opkræves der et ekstra kontingent til at 
dækning af underskuddet. 

  



   § 7 Bestyrelsen 

Bestyrelsen kan bestå af optil 9 medlemmer: Formand,
Sekretær, Kasserer og 6 bestyrelsesmedlemmer.  

   § 8 Valg til bestyrelsen 

Valg til bestyrelsen, skal ske på den årlige generalforsamling, efter følgende princip:
År 1: Formand og to bestyrelsesmedlemmer 
År 2: Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer 
År 3: Sekretær og to bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen fordeler arbejdsopgaver på det førstkommende bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. På bestyrelsesmødet skal der udpeges en: 
Næstformand 
Camp 
Koger 
Lejransvarlig 
VVS ansvarlig 
Campingansvarlig 
Bestyrelsen kan udpege et nyt medlem til bestyrelsen, hvis et medlem af 
bestyrelsen stopper mellem 2 generalforsamlinger. Bestyrelsen konstituerer sig 
derefter på ny. 
Det nye bestyrelsesmedlem er på valg, på først følgende generalforsamling. 

§ 9 Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med det årlige træf i Sønderborg, altid 
lørdag kl. 15.00 med følgende dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet 
   - fastsættelse af kontingent
4. Valg til bestyrelse jfr. § 8
5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Jubilarer 
8. Evt.



Indkaldelse til generalforsamling skal ske i forbindelse med
indbydelse til det årlige Dancon Træf og skal være
medlemmerne i hænde senest 4 uger før afholdelse. 
Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være
formanden skriftligt i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen. 
Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen, skal være formanden skriftligt i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen 
Forslag til ændringer af vedtægterne skal foreslås af mindst 5 medlemmer eller af 
bestyrelsen og skal være formanden skriftlig i hænde senest 4 uger før 
generalforsamlingen 
Alle forslag lægges i sin fulde ordlyd ind på foreningens hjemmeside, med tydelig 
oplysninger om navn på forslagsstillerne. 
Alle medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen 
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. 

   § 10 Revision af regnskab 

Kassereren alene underskriver i forbindelse med den daglige drift af foreningens 
giro- og bankkonto. 
Kassereren sender senest 15. januar regnskab og bilag til foreningens først valgte 
revisor, der selv kontakter anden valgt revisor for aftale om revision. 
Regnskabet skal være revideret senest den 15. februar. 
Regnskabet offentliggøres på foreningen hjemmeside umiddelbart efter revision. 
Bestyrelsen har altid adgang til at kunne indhente oplysninger om træffets saldo på 
foreningens bank- og girokontoer. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Foreningen er momsregistreret og har SE nummer 18 591 871 

   § 12 Foreningens opløsning 

I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens penge og aktiver, 
Familienetværket ”Den gule sløjfe” 
Foreningen kan kun opløses på to hinanden følgende generalforsamlinger. 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter den 
ordinære generalforsamling. 
Varslingen om den opløsende, ekstraordinære generalforsamling skal skriftligt tilgå 
samtlige medlemmer. 
Opløsning sker ved simpel flertalsbeslutning på begge generalforsamlinger. 

Vedtaget af generalforsamlingen for 
Dancon Træf 

lørdag den 12.juli 2014 


