VEDTÆGTER FOR FARUM JAZZKLUB
1.

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:
Foreningens navn er Farum Jazzklub
Foreningen er stiftet 1989
Foreningens hjemsted er Furesø Kommune
Foreningens adresse er: Formandens adresse

2.

FORENINGENS FORMÅL:
Klubbens formål er at skabe et samlingssted ved et månedligt arrangement fra oktober
til maj, for her at give medlemmerne mulighed for at høre jazz, blues, soul og anden
rytmisk musik.

3.

MEDLEMSSKAB:
Som medlem optages enhver, der har betalt det af generalforsamlingen til enhver tid
fastsatte kontingent. Optagelse kan ske ved anmodning herom, ved kontakt via
foreningens hjemmeside eller i forbindelse med afholdelse af arrangement. Optagelse
kan dog nægtes, såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor.
Såfremt et medlem gentagne gange henstilles at ændre opførsel på klubaftener eller
optræder illoyalt over for klubben kan medlemsskab inddrages. Hertil kræves en enig
bestyrelse.
Annulering af medlemsskab kan indankes for generalforsamlingen.
Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr. mail og senest 1 måned før ordinær
generalforsamling.
Medlemsskab er kun gyldigt, når sæsonens kontingent er betalt.

4.

GENERALFORSAMLING:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.
Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel til medlemmerne. Indkaldelse
kan ske ved fremsendelse af email til den af medlemmet opgivne emailadresse eller
ved annoncering i lokal avis.
Ethvert medlem kan få forslag behandlet på generalforsamlingen, såfremt forslaget er
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen forud for generalforsamlingen udpeget
dirigent.
Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
3. Fremlæggelse af budget ved kassereren
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende sæson
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
Når en generalforsamling er lovlig varslet, er den beslutningsdygtig, uanset de
fremmødtes antal. Der kan stemmes ved fuldmagt - dog højest én fuldmagt pr.
stemmeberettiget deltager. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver
vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Beslutning om
foreningens ophør kræver, at 2/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen.
Hvis dette ikke er tilfældet indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor
beslutningen kan træffes, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter anmodning herom enten fra bestyrelsen eller fra medlemmer, der repræsenterer 10% af medlemmerne.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til ordinær

Side 1 af 2

generalforsamling.
Stemmeret har kun medlemmer, der har betalt kontingent for den indeværende
sæson.
5.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad
gangen, således at 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer er på valg i lige
år.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter.

6.

BESTYRELSENS ARBEJDSFORM:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan - til praktiske opgaver og rådgivning - indhente hjælp uden for
bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder holdes efter aftale bestyrelsesmedlemmer indbyrdes.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsen kan ved behov
for særlige beslutninger, fx. personsager, afholde mødet uden deltagelse af
suppleanter

7.

FORENINGENS ØKONOMI:
Foreningens udgifter dækkes gennem medlemmernes kontingent, entre og salg på
medlemsaftener samt evt. sponsorer.
Foreningen tegnes over for tredjemand af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af formand og kasserer i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af
foreningen påhvilede forpligtelser.
Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.
Revisor vælges for 2 år ad gangen
Revisorsuppleant vælges for 1 år

8.

ÆRESMEDLEMMER:
Til æresmedlem kan normalt kun udnævnes medlemmer af foreningen.
Æresmedlemsskab tildeles personer, som har gjort sig særlig fortjent til foreningens
påskønnelse. Begrundet indstilling tilsendes foreningens bestyrelse, der træffer
afgørelse herom i hvert enkelt tilfælde, inden endelig indstilling foretages på
generalforsamlingen.
Protokol over æresmedlemmer føres indeholdende:
- fulde navn
- tidspunkt for udnævnelse
Æresmedlemmer er kontingentfri og har stemmeret på generalforsamlingen på lige fod
med øvrige.

9.

FORENINGENS OPLØSNING:
Såfremt foreningen opløses skal eventuelt overskud/formue tilfalde kulturelle
aktiviteter i Furesø Kommune efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtægter vedtaget d.

/

2013.
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