Vedtægter
for

Ledøje-Smørum Musikforening

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ledøje-Smørum Musikforening.
Foreningen, der er stiftet 10. april 1985, har hjemsted i Egedal kommune.

§2. Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for såvel ældre som nyere musik,
primært ved afholdelse af koncerter.

§3. Regnskabsår, koncertsæson og kontingent
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Koncertsæsonen løber fra 1. juli til 30. juni.
Medlemskab følger koncertsæsonen.
Medlemskontingentet giver fri adgang til koncertsæsonens ordinære koncerter.
Enhver kan optages som medlem.
Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

§4. Bestyrelse
Foreningen ledes af en blandt medlemmerne valgt bestyrelse bestående af 4 til 8 medlemmer.
Valget er gældende for 2 år. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår hvert år på den ordinære
generalforsamling,
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede.

Vedtægter for Ledøje-Smørum Musikforening, 13.02.2019

Side 1 af 3

§5. Tegningsregler
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem
eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura til bestyrelsesmedlemmer til at tegne foreningen overfor
pengeinstitutter, musikere og ensembler.

§6. Regnskab og revision
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab og budgetter og har pligt til at give revisionen
alle ønskede oplysninger.
Bestyrelsen forvalter foreningens indtægter og formue, men hæfter ikke personligt for foreningens
forpligtelser.

§7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag på
musikforeningens hjemmeside samt e-mail eller brev til hvert medlem.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
Kun medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
Stemmeretten kan overdrages til et andet medlem ved skriftlig fuldmagt.
Et medlem kan maksimalt repræsentere tre stemmer.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Til ændring af vedtægterne kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
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§8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forud for generalforsamlingen afsluttede
regnskabsår
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af kontingent for
den kommende koncertsæson
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

§9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis det
forlanges af mindst 25 stemmeberettigede medlemmer.
Der skal angives begrundede forslag til behandling på generalforsamlingen.
Den ekstraordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Behandling af de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling
3. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én måned, efter at begæringen er fremsat.

§10. Opløsning af foreningen
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor
dette forslag er sat til behandling.
For at foreningen kan opløses, skal mindst 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamling
deltagende medlemmer stemme for opløsningen.
Såfremt foreningen opløses, skal foreningens eventuelle formue anvendes til kulturelle formål efter
almindelig flertalsbeslutning på den ekstraordinære generalforsamling.
___________________

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 13. februar 2019
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