Vedtægter for Hørsholm JazzKompagni
Foreningens navn er ”Hørsholm JazzKompagni”
Foreningen er stiftet d. 3. februar 2004, har hjemsted i Hørsholm kommune, og foreningens adresse er i
praksis formandens adresse, som skal være i Hørsholm kommune.
Formål:
a. Foreningens formål er i fællesskab at dyrke og udbrede kendskabet til jazzmusikken og dens
oprindelse, bl.a. ved afholdelse af medlemsarrangementer.
b. At man gennem musikken fremmer et godt kammeratskab, så medlemmerne oplever tolerance og
fællesskab på tværs af alle skel.
Medlemmerne:
a. Som medlem kan optages alle musikinteresserede.
b. Et medlem kan ekskluderes efter enstemmig beslutning i bestyrelsen i tilfælde af vedkommendes
gentagne og betydende brud på god ro og orden.
Generalforsamling:
a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes i marts måned og indvarsles
mindst 14 dage før, ved brev eller mail til medlemmerne.
b. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingen. Forslag til ændring af vedtægterne skal dog være bestyrelsen i hænde
senest 21 dage før generalforsamlingen, skal være begrundet af forslagsstilleren og skal af
bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen.
c. Oppebæring af stemmeret kræver mindst 3 måneders medlemskab, og at medlemmet ikke er i
restance.
d. Hvis blot et medlem kræver det, skal afstemninger foretages skriftligt. Afgørelser træffes ved
simpel stemmeflerhed, dog forudsætter vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte, heri
medregnet eventuelle skriftlige fuldmagter.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af formand (hvert 2. år)

6.
7.
8.
9.
10.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter (evt)
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt
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Ekstraordinær generalforsamling:
a. Skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne
indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden og begrundelse.
b. Senest 7 dage efter modtagelsen skal bestyrelsen foranledige den ekstraordinære
generalforsamling indkaldt med mindst 7 dages varsel, efter samme retningslinjer som ved ordinær
generalforsamling. Vedtægtsændringer kan dog kun finde sted ved ordinære generalforsamlinger.
c. Stemmeret ved ekstraordinær generalforsamling kan kun udøves ved personligt fremmøde, og
afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen:
a. Bestyrelsen består af formand , som vælges for 2 år ad gangen, og 4 bestyrelsesmedlemmer, som
alle vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der kan desuden vælges 2 suppleanter.
Formanden vælges af generalforsamlingen, herudover konstituerer bestyrelsen sig selv med
næstformand, sekretær og kasserer.
b. Formanden tegner foreningen udadtil. Næstformanden træder i formandens sted ved forfald.
c. Sekretæren fører protokol over generalforsamling, bestyrelsesmøder og beslutninger. Protokollen
er frit tilgængelig for medlemmerne.
d. Kassereren varetager foreningens regnskab, som følger kalenderåret.
Kontingent:
a. Kontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen, betales forud for 1 år
Ophævelse:
a. Ophævelse af foreningen kan kun ske, når dette vedtages af mindst ¾ af medlemmerne på en
generalforsamling.
b. Hvis foreningen ophæves, skal foreningens midler tilgå Hørsholm Musikskole.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. februar 2004, og ændret på den
ekstraordinære generalforsamling 26. november 2015.

Vedtægter for Hørsholm JazzKompagni

Side 2

