
 
 
 
 
 
 

VEDTÆGTER FOR TANGENT DANMARK 

 

 

§1 Navn og hjemsted 

Landsforeningens navn er Tangent Danmark. 

Hjemstedet er Danmark. 

 

 

§2 Motto 

Tangent Danmarks motto er: ”Let friendship continue” (Lad venskab vare ved). 

 

 

§3 Formål 

Tangent Danmarks formål er at styrke fortsættelsen af de venskaber, der er blevet             

oprettet i Ladies Circle, at stifte nye venskaber samt på opfordring fra Ladies Circle, at               

stå til rådighed for Ladies Circle.  

 

 

§4 Medlemskab 

Tangent Danmark optager nuværende og tidligere medlemmer af Ladies Circle, som er            

fyldt 40 år. Personligt medlemskab opnås ved betaling af landskontingent til Tangent            

Danmark. 

 

 

§5 Landskontingent 

Tangentåret går fra 1. juni til 31. maj.  

 

Tangent Danmarks regnskabsår går fra 1. marts til 28./29. februar efterfølgende år.  

 

Landskontingentet for det kommende tangent år vedtages på den årlige          

general-forsamling. 

 

Landskontingent for medlemskab betales til landskassereren for Tangent Danmark én          

gang årligt pr. 1. juni.   

 

For medlemmer, der optages efter den 1. juni, men inden den 1. december, betales              

ligeledes fuldt landskontingent.   

 

For medlemmer, der optages efter den 1. december, men inden den 1. juni, betales              

halvt landskontingent.   

 

Efter det fyldte 70. år betales minimum 2/3 af det på generalforsamlingen fastsatte             

landskontingent afrundet til nærmest tier (10’er). 

 

  



 
 
 
 
 
§6 Afholdelse af efterårsmøde 

Landsforeningens midtvejsmøde betegnes som efterårsmøde. Mødet er åbent for alle          

medlemmer af Tangent Danmark og afholdes hvert år i september/ oktober.  

  

På efterårsmødet er der et uformelt socialt arrangement samt frokost. Desuden vil der             

være mulighed for drøftelse af diskussionsemner modtaget af landsformanden senest          

1 måned forud for mødet fra medlemmer og/eller hovedbestyrelsen.  

  

Værtsklub, dato samt sted fastsættes på efterårsmødet året før, efter aftale med            

vicelandsformanden. 

  

Efterårsmødets indhold og varighed aftales mellem Værtsklub og Hovedbestyrelsen. 

Landssekretær for Tangent Danmark er referent ved efterårsmødet.  

  

Værtsklubben er ansvarlig for planlægning, indkaldelse og afholdelse af mødet. 

Værtsklubben er økonomisk ansvarlig for al forplejning, udgifter til social          

arrangement, lokaler, mødefaciliteter, etc.  

  

Tangent Danmark yder et tilskud til mødet.  

Tilskuddet fastsættes efter aftale med vicelandsformanden. 

 

 

§7 Afholdelse af Generalforsamling 

Tangent Danmarks generalforsamling afholdes i forbindelse med landsmødet hvert år i           

april/maj. Landsmødet afholdes som fællesmøde med Ex-Table Danmark.  

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter beslutning af hovedbestyrelsen, eller        

såfremt 20 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom over for          

hoved-bestyrelsen. 

 

Generalforsamlingen indkaldes af hovedbestyrelsen ved skriftlig meddelelse via brev         

eller pr. e-mail til alle medlemmer. Indkaldelse skal ske med et varsel på mindst tre               

og højst seks uger. Indkaldelsen skal som minimum indeholde dagsorden for           

generalfor-samlingen, forslag til nye vedtægtsændringer samt præsentation af        

kandidater til hovedbestyrelsen. Årsregnskabet udsendes 14 dage før        

generalforsamlingen.  

 

§ 8 Generalforsamling 

Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Landsformandens årsberetning 

3. Internationalt 

a. Tangent Club International 

b. Internationale gæster 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og meddelelse af          

decharge til hovedbestyrelsen samt fastlæggelse af budget 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Vedtægtsændringer 

7. Valg af landssekretær, landskasserer, weblady, samt IRO 

8. Valg og indsættelse af vicelandsformand 

9. Indsættelse af hovedbestyrelse 
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10 Indsættelse af landsformand og dennes retningslinjer for det kommende år 

11. Afsked med den afgående landsformand 

12. Valg af revisor 

13. Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære generalforsamling 

14. Eventuelt 

15. Afgående landsformands bemærkninger 

 

 

§ 9 Stemmeberettigede  

Medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen, har hver én stemme. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer,        

regnskab, budget samt kontingentforhøjelse sker ved simpelt flertal. Valg af          

kandidater til hovedbestyrelsen sker ved skriftlig afstemning.  

 

 

§ 10 Hovedbestyrelse 

Tangent Danmark ledes af en hovedbestyrelse, der består af landsformand,          

vicelandsformand, afgåede landsformand, landskasserer, landssekretær, weblady og       

International Relation Officer (IRO).  

 

Andre tillidsposter kan oprettes ad hoc. 

  

Landsformandens funktionsperiode er 1 år. Vicelandsformanden indsættes som        

landsformand efter 1 års funktionsperiode. Den afgående landsformand fortsætter         

som medlem af hovedbestyrelsen i 1 år efter sin fratræden som landsformand.  

 

Landskasserer, landssekretær, samt weblady vælges for en toårig periode. IRO kan           

vælges for en toårig periode. 

 

Landsmødet kan beslutte at forlænge funktionsperioderne, såfremt omstændigheder        

måtte gøre det påkrævet. 

  

Hovedbestyrelsesmøde indkaldes af landsformanden og holdes så ofte,        

landsformanden skønner det hensigtsmæssigt eller det kræves af blot et enkelt           

hovedbestyrelses-medlem. 

  

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når landsformanden og et yderligere medlem         

er til stede. 

 

 

§ 11 Tegningsberettiget 

Tangent Danmark tegnes ved underskrift af landsformanden i forening med yderligere           

et medlem af hovedbestyrelsen. 

 

 

§12 Regnskab og revision 

Tangent Danmarks regnskabsår går fra 1. marts til 28./29. februar det efterfølgende            

år. 
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Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Valg af revisor sker            

ved simpelt flertal for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

 

 

§13 Deadlines 

1. Forslag til ændring af vedtægter samt  

2. Opstilling til poster i hovedbestyrelsen skal være fremsendt på e-mail til           

vicelands-formanden senest den 15. januar samme år som afholdelse af          

generalforsamlingen. Ændringsforslagene samt kandidaturer til hovedbestyrelsen      

udsendes til alle medlemmer pr. e-mail senest den 15. februar.  

 

 

§14 International kontakt 

Tangent Danmark tilstræber at holde international kontakt med andre nationale          

tangentklubber gennem Tangent Club International.  

 

IRO varetager kontakten og repræsenterer Tangent Danmarks interesser i Tangent          

Club International’s hovedbestyrelse, ligesom IRO efter turnus mellem de øvrige          

TCI-medlemslande fungerer som formand for Tangent Club International. 

 

 

§15 Vedtægtsændringer og opløsning 

Ændring af Tangent Danmarks vedtægter skal ske på en generalforsamling, såfremt           

det besluttes af de fremmødte med simpelt stemmeflertal som opgjort efter § 7. 

 

Forslag om opløsning af Tangent Danmark kan fremsættes af hovedbestyrelsen eller           

1/3 af de stemmeberettigede. Forslaget behandles på en generalforsamling, hvor          

spørgsmålet afgøres ved simpelt flertal blandt medlemmerne. Til vedtagelse kræves,          

at 2/3 af disse medlemmer er til stede, samt at 2/3 af disse stemmer for forslaget. 

 

Er 2/3 ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men vedtages forslaget med 2/3 af            

de tilstedeværende, indkaldes inden seks uger til en ekstraordinær generalforsamling,          

hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af stemmerne uanset antallet af fremmødte. 

 

Hvis det besluttes at opløse Tangent Danmark, vælger generalforsamlingen en          

likvidator, der træder i hovedbestyrelsens sted og forestår afviklingen af Tangent           

Danmarks aktiver og gæld. Likvidator udfærdiger regnskab, der forelægges et          

afsluttende generalforsamling til godkendelse. 

 

Et eventuelt overskud skænkes til følgende velgørende formål prioriteret i nævnte           

rækkefølge: Ladies Circle Danmarks Nationale Serviceprojekt eller Tangent Club         

Internationals Serviceprojekt.  

 

 

§16 Medlemskabs ophør 

Udmelding af Tangent Danmark skal ske skriftligt ved fremsendelse af e-mail til            

Tangent Danmarks landskasserer: lk@tangentdanmark.dk. 
Deadline for udmeldelser er 31. maj i indeværende foreningsår. 

Ved udmeldelse hæfter medlemmet fortsat for eventuel forfaldent ubetalt kontingent.  

Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af Tangent Danmark. 
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Således vedtaget på ordinært landsmøde, i Roskilde den 4. maj 2019. 

 

 

I hovedbestyrelsen, 

 

 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Mette Lindekilde Susanne Tambour Mona Boesen  

Vicelandsformand Landsformand Afg. Landsformand 
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