§ 1.

Foreningens navn er: Sjællandske Børne- og Ungdomsstævners Støtteforening af
1968. Forkortet til SBUS.

§ 5.

Ca.3/4 af SBUS kapital indsættes på høj forrentet konto, og resten som
driftskapital i bank eller sparekasse til højst mulig rente.

§ 2.

SBUS formål er, at virke til fremme af folkedans mellem Børn- og Unge under 25
år.

§ 6.

§ 3.

SBUS midler kommer fra Børne- og Ungdomsstævner øst for Storebælt, derved at
et eventuelt overskud deles ligeligt mellem den arrangerende forening og SBUS.

§ 4.

SBUS midler anvendes til:
At dække 50 % af et evt. underskud ved årets stævner.
At tjene som kaution for optagelse af lån til drift kapital, hvor den arrangerende
forening ikke selv har tilstrækkelig med midler til de forberedende arbejder ved
stævnets afholdelse.
Driftsregnskab for foreningen skal fremlægges SBUS før kaution kan anbefales.

Renterne af kapitalen samt halvdelen af overskuddet iflg.§3, kan anvendes som
tilskud til uddannelse af børne- og ungdomsinstruktører samt spillemænd, på et af
Folkedans Danmark arrangeret kursus for instruktører og spillemænd, eller dertil
svarende regionkurser.
I tilfælde af, at det til rådighed værende beløb ikke bruges fuldt ud, har
bestyrelsen rådighed over det resterende beløb ved næste års uddeling af tilskud.
Ved ophør af det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævnes virke, bruges kapitalen
til tilskud.

§ 7.

Ansøgning om tilskud kan indgives af børne- og ungdomsledere, aspiranter og
spillemænd i foreninger der har deltaget i mindst et af de børne- og
ungdomsstævner som har dannet grundlag for SBUS.
Ansøgning indsendes inden 15. januar til SBUS formanden gennem pågældende
forening, der samtidig attestere at ansøgeren har deltaget i et af de nævnte
kurser, og redegør for evt. andre opnåede tilskud.
Tilskuddet kan kun gives til ansøgere fra foreninger, der har deltaget i mindst et
stævne, inden for de senest forløbne 6 år.
Ansøgningsskema rekvireres fra SBUS sekretær, mod frankeret svarkuvert.

§ 8.

Tilskud kan gives til børne- og ungdomsledere, aspiranter og spillemænd,
nuværende og kommende, der har evner for opgaven, og efter endt kursus har
påtaget sig dertil svarende arbejde for børne- og ungdomshold i de nævnte
foreninger. Tilskud gives fortrinsvis til ansøgere der ikke har mulighed for støtte på
anden vis. Det bevilgede tilskud kan højst udgøre 90 % af kursusafgiften og
rejseomkostninger efter billigste offentlige transportmiddel.

§ 9.

Medlemskab af SBUS er automatisk. Der som en forening påtager sig at arrangere
Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne eller deltager ved SBU stævner mindst
1 gang inden for de seneste 6 år.
Sletning af medlemskab sker i tilfælde hvor en forening ikke har deltaget i et af de
Sjællandske Børne- og Ungdomsstævner (SBU) i de seneste 6 år.
SBUS ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer der vælges for 3 år af gangen, de kan
genvælges.
Første gang afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Endvidere vælges 1 suppleant for 1 år.
Der vælges ligeledes en revisor og en revisorsuppleant for 1 år.

§ 4a. SBUS bestyrelse kan fra SBUS kapital give tilskud til:
F. eks. Underholdning samt spillemandsmusik på årets stævne, dog max kr.
5000,-. Det skal tydelig fremgå af ansøgningen, hvad der søges til. Budget for
stævnet medsendes.
Tilskuddet udbetales mod behørigt dokumentation for afholdte udgifter.
Ansøgning sendes til SBUS styrelse senest 2 måneder før stævnets afholdelse.
Dette tilskud indgår ikke i den endelige fordelings nøgle mellem arrangør og SBUS.
§ 4b. Fra SBUS kapital kan tilskudsberettigede foreninger søge om tilskud til
annoncering f.eks. i lokalblade til opretholdelse og fastholdelse af børnehold.
Ansøgningen skal indeholde et overslag på annoncen, og indsendes senest ved
årets børne- og ungdomsstævne, og behandles senest 1. august, således at
ansøgende forening ved, om der er bevilget tilskud inden sæsonstart.
Afregning / udbetaling af tilskud sker efter annonceringen mod fremsendelse af
kopi af regningen samt annonce.
§ 4c. Fra SUBS kapital kan der til SBUS medlemsforeninger gives et rejsetilskud til børn
og unge under 20 år. Der kan gives tilskud til rejsegruppens valgte instruktør /
rejseleder, dog max 2 voksne, ved deltagelse i Barnlek.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om rejsemål, budget for rejsen samt antal
deltagere under 20 år og om evt. tilskud fra anden side. Ansøgningen sendes til
SBUS styrelsen senest 2 måneder før afrejsen.
§ 4d. SBUS kan fra kapitalen yde økonomisk støtte til SBU- afholdte internationale
stævner / festivaler.
Tilskud til internationale stævner kan kun søges af SBU- styrelsen.

§ 10. SBUS vælger selv sin formand, der også er kasserer. SBUS driftsudgifter fradrages
SBUS andel i overskud fra indeværende år. Der skal føres og aflægges regnskab

underskrevet af hele bestyrelsen, og revideret af den af generalforsamlingen
valgte revisor. Regnskabet aflægges på den årlige generalforsamling.
§ 11. Bestyrelsen har ansvaret for SBUS´s midler. Alle bestyrelsesmedlemmer er
tegningsberettiget. Kassereren er bemyndiget til at oprette netbank.
§ 12. Generalforsamlingen er SBUS øverste myndighed. Den afholdes hvert år ved
eftersnak mødet, umiddelbart efter generalforsamlingen i ”Sjællandske Børne- og
Ungdomsstævner” med følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer, 2. Protokol, 3. Beretning, 4. Regnskab, 5. Indkomne forslag,
6. Valg, 7. Eventuelt.
Den arrangerende forening står for indkaldelsen og afvikling. Forslag som ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden det sidste
stævnes afholdelse.
Indkaldelse fremsendes til deltagende foreninger i årets afholdte stævner.
§ 13. Hver medlemsberettiget, fremmødte (jf. § 9) forening har 2 stemmer, ved alle
afstemninger er simpelt flertal afgørende. Hvis mindst 5 stemmeberettigede
forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.
§ 14. På generalforsamlingen, der ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent,
føres protokol, der indeholder fortegnelse over de foreninger som deltog i de
seneste afholdte Børne- og Ungdomsstævner, mødets dagsorden, regnskabets
godkendelse, og registrerer evt. valg.
Protokollen føres af SBUS bestyrelse. Den underskrives af den skrift førende og
mødets dirigent.
§ 15. Overtager Folkedans Danmark arrangementer af Børne- og Ungdomsstævnerne
øst for Storebælt, anvendes også SBUS kapital til uddannelse efter de i § 8 anførte
retningslinjer. Ophører samarbejdet de berettigede foreninger imellem,
fortsætter SBUS sit arbejde indtil SBUS kapital er opbrugt efter sit formål.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling inden 1. maj hvert af de følgende år.
Udgifter forbundet dermed tages af kapitalen.
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Køge den 17. august 1988, ændret på
generalforsamlingen i Græsted den 8. juni 1999, igen ændret på generalforsamlingen i Holbæk den 25.
maj 2005, og på generalforsamlingen i Ringsted den 18. maj 2010, og på generalforsamlingen i
Rødovre den 25. maj 2011 og på generalforsamling i Stege den 26. maj 2013 og på
generalforsamlingen i Holeby 26. maj 2015 og på generalforsamlingen i Hundested den 30. maj 2016
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