§5
VEDTÆGTER
for

Espergærde Musikforening

Forslag til ændringer i vedtægterne, ligesom andre spørgsmål, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest
10 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foranlediger, at de indkomne ændringsforslag bliver udsendt til
medlemmerne inden generalforsamlingen.

§l
Foreningens navn er Espergærde Musikforening.
§2
Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for klassisk ældre
og nyere musik. Dette sker dels ved afholdelse af en række koncerter og dels
ved musikoplysende virksomhed.
§3
Medlemskab kan opnås ved indbetaling af gældende kontingent, der betales ved
sæsonens start.
Pensionister betaler nedsat kontingent.
§4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget
Fastsættelse af årskontingent
Behandling af indkomne forslag, jf. § 5
Valg af
a) bestyrelsesmedlemmer, jf. § 10, stk.2
b) godkendelse af bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens evt. forslag
iht. § 10, stk.1
c) 1 revisor eller 1 revisorsuppleant
Forudsætning for valgbarhed til bestyrelse (bortset fra § 10 stk.1), revisor
og revisorsuppleant er, at man er medlem af foreningen
7) Eventuelt

Den ordinære generalforsamling afholdes efter sæsonafslutning og senest den
l.juni og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til
medlemmerne. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig,
se dog § 17. Ændring eller tilføjelse til foreningens vedtægter kan kun foretages
på en generalforsamling, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede, som er til
stede, stemmer derfor. Der kan kræves skriftlig afstemning.

Foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen under
forudsætning af, at de har været medlem i mindst l måned.

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5-9
medlemmer.

Alle afstemninger på generalforsamlingen, bortset fra vedtægtsændringer,
afgøres ved simpelt stemmeflertal og kan kræves gennemført skriftligt, såfremt
blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer anmoder herom.

§7

§8

§9
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal inden for
bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmerne skriftligt henvender sig til
bestyrelsen herom, med motivering herfor og med formuleret dagsorden.
Generalforsamlingen skal afholdes senest l måned efter, at begæringen er
fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§13
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer,
deriblandt formand eller næstformand, er til stede. Såfremt bestyrelsen er
udvidet med l eller 2 medlemmer i henhold til § 10, skal dog mindst 5
medlemmer være til stede. Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal.
§14

§10
Bestyrelsen kan udvides med 2 medlemmer med særlig tilknytning til
kommunens øvrige musikliv. Udvidelsen sker efter bestyrelsens forslag, som
skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skal snarest efter mødet
tilsendes bestyrelsesmedlemmerne. Godkendelse af referatet indgår som fast
punkt på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.
§15

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Hvert år er halvdelen af bestyrelsen på
valg. Genvalg kan finde sted.
De i stk. l nævnte 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for eet år ad gangen.
Revisor og revisorsuppleant vælges for to år, dog forskudt således, at revisor
vælges i ulige år, mens revisorsuppleant vælges i lige år.
§11
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Kassereren fører foreningens regnskab og er af bestyrelsen bemyndiget til at
disponere over foreningens kasse-, bank- og girobeholdning til bestridelse af
foreningens udgifter. Kassereren drager omsorg for, at de gældende kontingenter
opkræves.
§16
Foreningens regnskabsår løber fra 1.maj - 30.april.
Regnskabet afleveres til revisoren senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Regnskabet med revisorens bemærkninger omdeles på
generalforsamlingen.

§12
Bestyrelsesmøder afholdes på foranledning af formanden eller på begæring af
mindst 3 bestyrelses medlemmer.
Såfremt bestyrelsen ønskes udvidet i henhold til § 10, skal begæringen herom
fremsættes af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.
Det er formandens pligt at drage omsorg for, at samtlige bestyrelsesmedlemmer
bliver indkaldt til møderne, hvortil der skal foreligge en dagsorden.
Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 3 gange årligt.

§17
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på 2 generalforsamlinger,
der skal afholdes med 3 ugers mellemrum, og hvor mindst 3/4 af de
tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Indkaldelse sker med det for ordinær generalforsamling gældende varsel. I
tilfælde af opløsning deponeres foreningens formue og ejendele hos Helsingør
kommune, der kan disponere over det deponerede til lignende formål.

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 15. maj 2009.

