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Vedtægter for  ”Lunatic-Cowboys” og ”Lunatic-Kids”  

 

§1: Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er: Som foroven stående. 

Den er stiftet den 29 august 1996, og har hjemsted i Vejen Kommune.  

Foreningens adresse er formandens adresse. 

 

§2: Foreningens formål 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til linedance. 

 

§3: Hæftelse og tegning 

Bidragsyderne har ingen andel i foreningens formue eller overskud, og alene foreningen hæfter i forhold til 

tredjemand for samtlige gældsforpligtelser. Bidragsyderne har således intet personligt ansvar for foreningens 

forpligtelser. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 

 

§4: Medlemskab 

Enhver, som ønsker at deltage i linedance kan optages. Et medlem, der i eller uden for foreningen viser sig 

uværdig til at forsætte i foreningen, eller påtænker at undervise eller underviser  andre steder end hos  

”Lunatic-Cowboys” uden bestyrelsens samtykke, kan foreningens bestyrelse ekskludere ved meddelelse 

herom til det pågældende medlem ved rekommanderet brev, der skal indeholde begrundelse for 

udelukkelsen. Medlemmet mister straks alle rettigheder i foreningen, men bestyrelsens afgørelse kan 

indankes overfor medlemmerne ved næste ordinære generalforsamling. 

Dog vil tidligere ekskluderede medlemmer ikke kunne tiltræde bestyrelsesposter eller andre tillidsposter i 

foreningen. 

Æresmedlem: 

Et hvert medlem af Lunatic Cowboys kan af et andet medlem indstilles til æresmedlem. Et æres medlemskab 

kan udstedes til den som har ydet en særlig indsats for klubben 

Forsalg til æresmedlem stiles til bestyrelsen som behandler forslaget og en evt. udnævnelse vil finde sted på 

næstkommende general forsamling 

Passive/støtte medlemmer: 

Foreningen optager også passive/støtte medlemmer. Passive/støtte medlemmer har ikke stemmeret på 

generalforsamlingen. Kontingentet for passive/støtte medlemmer svarer til halvdelen af det på tidspunktet 

fastsatte kontingent. 

 

§5: Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar, og varsles på klubbens hjemmeside 

min. 14 dage tidligere. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er, 

bortset fra når det drejer sig om foreningens opløsning, beslutningsdygtig uanset antallet af de mødte 

medlemmer og ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dagsorden af den af forsamlingens 

valgte dirigent. 

Enhver beslutning er gyldig, når den får flertallet af de afgivne stemmer, bortset fra ændring af vedtægterne 

(jvf. §8) eller foreningens opløsning (jvf.§9). Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens 
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protokol. Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal, når mindst 1 medlem forlanger det, ske skriftligt. 

Fuldmagter anerkendes ikke. 

 

Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen og andre tillidshverv og ingen kan vælges uden at være til stede 

eller skriftligt til sekretæren at have givet tilsagn om at lade sig vælge. Såfremt der ved valg til bestyrelsen 

eller andre tillidshverv opstilles flere kandidater end der kan vælges, skal valget ske skriftligt. Hver medlem 

har en stemme. Undtaget derfra er forælder eller værge for medlemmer under 18 år, som har en stemme pr. 

kontingent betalende barn (mod forevisning af dokumentation). 

 

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1 Godkendelse af dagsorden. 

2 Valg af dirigent. 

3 Formands beretning. 

4 Kasserens beretning og godkendelse af regnskab. 

5 Indkomne forslag. 

6 Fastsættelse af kontingent. 

7 Valg af: 

a) Formand ( lige år ) 

b) Kasserer ( ulige år ) 

c) 2 Bestyrelsesmedlemmer ( ulige år ) 

d) 1 Bestyrelsesmedlem ( lige år ) 

e) 2 Bestyrelses suppleanter ( hvert år ) 

f) Bilagskontrollant  ( lige år ) 

g) Bilagskontrollant suppleant ( hvert år ) 

h) Kontaktperson for Lunatic-Kids (hvert år) 

i) Suppleant for kontaktperson Lunatic-Kids (hvert år) 

8   Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være den samlede bestyrelse 

i hænde senest 8 dage før denne. 

 

Ekstra ordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal 

indkaldes, når mindst 50% af foreningens medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring herom til 

bestyrelsen. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringens fremkomst og afholdes efter samme 

regler som ordinær generalforsamling. 

 

§6: Foreningens ledelse 

Bestyrelsen varetager foreningens ledelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen 

på den årlige generalforsamling. Formand og kasserer vælges til de nævnte poster, resten af bestyrelsen 

konstitueres ved senest første bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen kan om fornødent nedsætte udvalg eller udnævne enkeltpersoner også uden for bestyrelsens 

kreds til specielle opgaver eller tillidshverv, evt. lønnede.  

Genvalg kan finde sted.  

Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden med mindst 3 dages varsel indkalder dertil. Formanden skal 

med samme varsel indkalde til møde, såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det med angivelse af 

forhandlingsemne. Formanden bestemmer mødested. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens forhandlinger ledes af formanden og ved dennes forfald af 
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en stedfortræder. Lunatic-Cowboys og Lunatic-Kids tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner af 

formanden og kassereren.  

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. 

 

§7: Regnskab 

Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. 

Foreningens midler anbringes i et pengeinstitut, i foreningens navn, efter bestyrelsens skøn. 

Der kræves formandens og kasserens underskrift for at kunne hæve på andre konti end konti til den daglige 

drift. 

Kassereren kan ved fuldmagt tillade betalinger til/fra kasse. 

Alle bilag kan signeres af bestyrelsen, men er først godkendte med kassererens underskrift. 

Kasserens kontantbeholdning skal til enhver tid begrænses mest muligt. 

På de i årets løb afholdte bestyrelsesmøder orienterer kassereren om regnskabs forhold ( løbende status ) 

Den på Lunatic-Cowboys ordinære generalforsamling valgte bilagskontrollant har til enhver tid adgang til 

foreningens regnskab, og skal inden generalforsamlingen foretage kritisk gennemgang af bilag. 

Påtegning skal indeholde notat om ovennævnte forhold. 

Påtegnet regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

§8: Vedtægtsændring 

Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de mødte medlemmer 

stemmer for. 

 

§9: Opløsning 

Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer derfor. Er et sådant antal 

medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling til tidligst 14 dage og senest 4 

uger derefter. Her kan forslaget om opløsning vedtages med 2/3 af de angivne stemmer uden hensyn til 

antallet af de mødte medlemmer. Ved foreningens opløsning skal der samtidig tages bestemmelse om 

anvendelse af foreningens midler og ejendele, der dog aldrig samlet eller delt kan komme enkeltpersoner til 

gode. 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling d. 29-08-96 og træder straks i kraft. 

 

Ændringer foretaget d. 20-02-97 på den ordinære generalforsamling. 

Ændringer foretaget d. 25-02-99 på den ordinære generalforsamling. 

Ændringer foretaget d. 27-02-02 på den ordinære generalforsamling. 

Ændringer foretaget d. 19-02-03 på den ordinære generalforsamling  

Ændringer foretaget d. 01-03-10 på den ordinære generalforsamling  

Ændringer foretaget d. 19-02-15 på den ordinære generalforsamling 
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Bestyrelse; 
 

Formand Kristian Maegaard 

 Høgevej 18 

 6600  Vejen 

  Kristian@lunatic-cowboys.dk 

  Tlf: 75 36 58 92 Mobil: 20 28 39 50 / 20 23 71 79 

 

Næstformand Birthe Zeeberg Jensen 

 Solbærvænget 44 

 6600  Vejen 

 zeeberg@vejen-net.dk 

 Tlf: 75 38 95 82  Mobil:20 40 27 83 

 

Kasseren Preben Fredriksen 

Højvang Nord 5 

6580  Vamdrup 

 Preben@lunatic-cowboys.dk 

 Mobil: 50 90 10 47 

 

Sekretær  Conni Fredriksen 

Højvang Nord 5 

6580  Vamdrup 

 conni@lunatic-cowboys.dk 

 Mobil: 20 60 79 57 

 

Menig best.: Tage Guldberg 

 Ribe Vejlelandevej 39 

 6622 Bække 

 tageg@lunatic-cowboys.dk 

 Tlf: 75 38 95 07  Mobil: 23 20 48 39 

 

Suppleant:  Svend E Petersen 

  Nørregade 76 

  6650 Brørup 

  Svend@lunatic-cowboys.dk  

  Mobil: 30 31 28 64 

   

2. Suppleant:  Sanne Olsen 

  Mosegårdsvej 12 

  6000  Kolding 

  Mobil: 20 33 66 15 

  sannebrian@live.dk 

 

Den samlede bestyrelse kan kontaktes på: best@lunatic-cowboys.dk 

mailto:Kristian@lunatic-cowboys.dk
mailto:zeeberg@vejen-net.dk
mailto:Preben@lunatic-cowboys.dk
mailto:conni@lunatic-cowboys.dk
mailto:tageg@lunatic-cowboys.dk
mailto:Svend@lunatic-cowboys.dk
mailto:sannebrian@live.dk
mailto:best@lunatic-cowboys.dk
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Instruktører: 

 

Begyndere: 
Jette Bogoe 

Skodborgnørregade 11, Skodborg 

6630  Rødding 

 Jette@Lunatic-Cowboys.dk 

 Tlf: 74 84 85 40  Mobil: 51 74 74 92 

 
Helle K Thuesen 

Rugtoften 1, Skodborg 

6630  Rødding 

 helle@lunatic-cowboys.dk 

 Tlf: 74 84 82 93  Mobil 22 42 82 93 

 

”Oldies: 
Preben Fredriksen 

Højvang nord 5 

6580  Vamdrup 

  Preben@lunatic-cowboys.dk  

  Tlf: 76 92 01 01  Mobil 20 60 78 57 

 

 

Catalan beginner: 
 Marianne C Larsen (MY) 

 marianne.c.larsen@gmail.com 

 

Øvet: 
 Marianne C Larsen (MY) 

 marianne.c.larsen@gmail.com 

 

 

Kids (børnehold) I år er der ikke et Kids hold. 

 

mailto:Jette@Lunatic-Cowboys.dk
mailto:helle@lunatic-cowboys.dk
mailto:Preben@lunatic-cowboys.dk
mailto:marianne.c.larsen@gmail.com
mailto:marianne.c.larsen@gmail.com
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Diverse 

 

Dansen 

 
Line-dance er mere end bare at danse på linie. Linedance kan også danses som pardans og i cirkel. 

I  Lunatic-Cowboys er der både hold til enkeltmands-dans og par line-dance så der er rig mulighed for at 

udfordre sig selv. 

 

Vær opmærksom på at navnene på dansene ikke er ens overalt.  

Der kan findes flere danse med samme navn 

 

 

Musikken 

 
Vi danser hovedsageligt til country musik, men der er også plads til en enkelt af en anden genre en gang 

imellem. 

 

 

Kontingent 
 

Kontingent på 500 kr. skal betales senest ved 3. danseaften. 

 

Der ud over betales der en danseafgift. 

Danseafgiften er på 20 kr. der afregnes med instruktøren hver danseaften. 

 

Man danser i princippet kun på ét hold. 

 

Der er vigtigt at præcisere at dersom man danser på flere hold vil man høre hjemme på det højst rangerende 

hold og skal betragte sig som gæst på det (de) andre hold da man ikke kan forvente at der skal tages hensyn 

til at man eventuelt er i besiddelse af et større repertoire end holdet man er gæst på.  

    

Internet 
 

Lunatic-Cowboys hjemmeside findes på adressen  www.lunatic-Cowboys.dk  

Der kan sendes E-mail til klubben på adressen: best@Lunatic-Cowboys.dk  

 

Drikkevarer 
Der må medbringes vand. 

Øl sodavand og kaffe kan købes i cafeteriet  

 

Fodtøj 
 

Det er et krav at man medbringer skiftesko, således at man ikke danser i det samme fodtøj  

Som der bruges udendørs. Fodtøjet skal være af en sådan kvalitet at de ikke laver streger på gulvet. 

 

http://www.lunatic-cowboys.dk/
mailto:best@Lunatic-Cowboys.dk
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Andre aktiviteter 

 

 

Sociale aktiviteter 
 

Der vil i løbet af året blive afholdt diverse fester og klubaftener (hyggeaftner). Ved afholdelse af 

hyggeaftener er alle medlemmer og partner velkomne. 

 

Datoer vil blive opslået på opslagstavler, ligesom det vil fremgå af hjemmesiden. 

 

I uge 42 og 07 danses der ikke - i disse uger og efterfølgende 2 til 4 uger efter afslutningen vil der i stedet for 

de ordinære danse aftner blive forsøgt arrangeret hyggedans hvor alle er velkomne. 

 

Nærmere oplysning på hjemmesiden og opslag 

 

 

 

Festivaler og andre arrangementer 
 

Der er tradition for at Lunatic medlemmer deltager i Country Festival i Kolding og Country-festival i 

Silkeborg, ligesom klubben vil forsøge at offentliggøre andre større arrangementer. Hold øje med 

opslagstavlen.  

  

Det er ikke klubben der arrangerer dette, da gerne skulle være på medlemmernes opfordring  i så tilfælde vil 

klubben gerne være behjælpelig. 

  

 Opvisningshold 

 

I denne sæson forefindes der ikke et decideret opvisningshold. 

Eventuelle opvisninger vil blive foretaget af dansere fra alle hold. 
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Våbenreglement for løs-skuds våben 

 
 

§ 1. Medlemmer, som har våbentilladelse, må bære våben og ammunition som en naturlig del  

af deres “Country outfit” 

 

§ 2.  Kun våben, der ikke kan anvendes til skarpe patroner, må medbringes til fester, festivals, 

shows m.v. 

 

§ 3. Kun løse patroner må medbringes til fester, festivals, shows m.v. 

 

§ 4. Våben, patroner, våbentilladelse skal på forlangende forevises ansvarshavende fra Lunatic 

Cowboys. 

 

§ 5. Er der tvivl om at et våben er beregnet til skarpe patroner, skal det på forlangende  

afleveres til ansvarshavende fra Lunatic-Cowboys til arrangementet forlades. 

 

§ 6. Medbragte våben må affyres, når forholdene tillader det. 

 

§ 7.  Det er under ingen omstændigheder tilladt at affyre våben mellem bordene under  

arrangementer. 

 

§ 8. Alle våben skal affyres lige op i luften og i strakt arm. Sikkerhedsafstand til nærmeste  

personer skal være min. 5 meter i mundingsretningen. 

 

§ 9. Alle, der vil affyre skud, skal sikre sig, at de nærmeste personer er klar over  

deres hensigter, således at ingen bliver skræmt af pludselige skud i deres nærhed. 

 

§ 10. Lunatic Cowboys´ medlemmer skal rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte regler og  

bestemmelser for brug af våben. 

 

§ 11. Overtrædelse af disse regler kan medføre inddragelse af våben og ammunition til  

ansvarshavende fra Lunatic-Cowboys, til arrangementet forlades eller i værste fald bortvisning 

fra arrangementet/udelukkelse fra fremtidige arrangementer i foreningens regi. 

 

Vedtaget d. 26. Juni 2001 

Rettet d. 7. september 2003 

 

Bestyrelsen     

 

 

 

 

 


