Vedtægter for foreningen ”indsæt navn” med interesse for musikalske oplevelser i
Nyborg
§1 Navn og tilhørsforhold
1.1 Foreningens navn er ”indsæt navn”.
1.2 Foreningens hjemsted er Nyborg.
§2 Formål
Musikklubbens formål er på almennyttig og velgørende vis, at drive en musikklub og skabe dialog mellem
et lyttende, musikalsk nysgerrigt og interesseret voksent publikum ved mindst at arrangerer ”indsæt antal”
årlige musikkoncerter.
Formålet indebærer at musikklubben arbejder for:
 at udvikle muligheder og oplevelser i rummet mellem musik, spillested, aktører og publikum
 at kvalificere, støtte og engagere et frivilligt netværk omkring Musikklubben ”indsæt navn”
 at være vindue og fyrtårn for den rytmiske musik og derved skabe opmærksomhed om Nyborg
som kulturel dynamo
 at søge samarbejde og udvikling med partnere om at forbedre vilkår for musikliv og livemiljø på
alsidig vis at arbejde på at forene publikum og musikere i aktiviteter til fremme af den gode liveoplevelse
§3 Medlemskab
3.1 Musikklubben optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til musikklubben og som
kan tilslutte sig musikklubbens formål.
3.2 Hvis et medlem ikke betaler sit årskontingent opløses medlemskabet af musikklubben
automatisk.
3.3 Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra musikklubben, hvis medlemmet ved omtale eller
handling skader foreningens interesser eller anseelse.
§4 Generalforsamling
4.1 Generalforsamlingen er musikklubbens højeste myndighed.
4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og
indkaldes med mindst to ugers varsel.
4.3 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:
4.3.1 Valg af dirigent
4.3.2 Valg af referent
4.3.3 Årsberetning samt godkendelse heraf
4.3.4 Årsregnskab – fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4.3.5 Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
4.3.6 Valg af bestyrelse og to suppleanter
4.3.7 Valg af revisor og én revisorsuppelant
4.3.8 Eventuelt
4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med udtagelse af
vedtægtsændringer og beslutning om musikklubbens opløsning. Afstemning foregår ved
håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt når mindst 1/3 af de fremmødte
anmoder herom.
4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.
4.6 Der udarbejdes referat fra ordinære generalforsamlinger. Referat udsendes til alle musikklubbens
medlemmer.
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§5 Musikklubbens bestyrelse
5.1
5.2
5.3
5.4

Musikklubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen
Musikklubbens bestyrelse består af 7 medlemmer.
Medlemmer af musikklubbens bestyrelse sidder i 2 år. Genvalg kan finde sted.
Musikklubbens bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,
bestyrelsesmedlemmer og kasserer.
5.5 Musikklubbens bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og er beslutningsdygtig når formand
eller dennes fravær næstformand og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
5.6 Musikklubbens bestyrelse kan nedsætte arbejdsgrupper og uddelegere opgaver efter behov til
musikklubbens medlemmer.
5.7 Musikklubbens bestyrelse kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan
ansætte lønnet medhjælp, hvis det er nødvendigt.
§6 Tegningsret
6.1 Musikklubbens tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab eller af
formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
6.2 Musikklubbens bestyrelse kan godkende, at formanden og kassereren kan råde over dankort og
netbank til musiklubbens bankkonto hver for sig.
6.3 Ved beløb under kr. 1.000,00 kan kassereren alene underskrive.
§7 Kontingent
7.1 Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen.
§8 Vedtægtsændringer
8.1 Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige medlemmer stemme for. Er 2/3 af medlemmerne
ikke tilstede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kræver at
2/3 af de fremmødte stemmer for.
§9 Ekstraordinær generalforsamling
9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder anledning hertil og skal
tillige finde sted når mindst 25% af medlemmerne skriftligt begærer herom.
9.2 Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der
er indgået ønske herom.
9.3 Der udarbejdes referat fra ekstraordinære generalforsamlinger. Referat udsendes til alle
foreningens medlemmer.

§10 Regnskab og økonomi
10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret (1. januar til 31.december).
10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne
senest to uger før den ordinære generalforsamling.
10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan
finde sted når revisoren ønsker det.
10.4 Musikklubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af musikklubbens til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke musikklubbens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.
§11 Musikklubbens opløsning
11.1 Opløsning af musikklubben kræver et flertal på 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for
11.2 Opløsning af musikklubben skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.
11.3 Ved opløsning af musikklubben skal musikklubbens midler overdrages til almennyttige formål,
der ligger i tråd med musikklubbens formål.
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Stiftelsesdokument
Nyborg, den 20. august 2019
Underskrevet af:
Nyvalgt formand:
Nyvalgt næstformand:
Nyvalgt bestyrelsesmedlem:

Nyvalgt bestyrelsesmedlem:
Nyvalgt bestyrelsesmedlem:
Nyvalgt bestyrelsesmedlem:
Nyvalgt kasserer:
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