Vedtægter
Gældende fra 1. december 2016

Lundeborg Musikkultur (LU-MU-KU)
Stiftet 1. december 2016

Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er: Lundeborg Musikkultur.
Foreningen er stiftet den 1.december 2016.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

Foreningens formål
§ 2. Foreningens formål er at iværksætte og afholde musikkulturelle arrangementer, samt skabe
rammer for udøvende musikere, og dermed være med til at skabe et musikkulturelt miljø i Lundeborg.

Kontingent
§ 3. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent, der betales forud for et år ad gangen.
Stk. 2. Medlemskabet følger kalenderåret. Kontingent betales forud for 1 år ad gangen og opkræves i
januar måned hvert år. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden generalforsamlingen, ophører
medlemskabet uden varsel.

Bestyrelsens sammensætning
§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager foreningens interesser og
forvalter dens midler
.
Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 3.

Valg til bestyrelsen
§ 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 2. I lige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i ulige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert
år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
3 Stk. Valg til bestyrelse sker på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt

stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de
tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed
foretages lodtrækning.
Stk. 4. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems
valgturnus.
Stk. 5. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan
bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens arbejde
§ 6. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og
fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under
generalforsamlingen eller urafstemning.
Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.
Stk. 5. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer (hvoraf den ene skal være
formand eller næstformand).
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.
Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne.
Stk. 8. Bestyrelses- og udvalgshverv er ulønnet, men bestyrelsen og udvalgene kan få refunderet
udgifter, der udelukkende er afholdt i foreningens tjeneste.

Regnskab
§ 7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges
revisorerne senest den 1. februar.
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 revisorer og 1 revisor suppleant. Valgene
er 1 årige.

Ordinær generalforsamling
§ 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal, og indkaldes via foreningens hjemmeside,
facebookside samt www.lundeborginfo.dk.
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til
denne med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden
samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage
genvalg.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
§ 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Formandens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Afstemning på generalforsamling
§ 10. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal. Skriftlig afstemning
skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen
repræsenterede medlemmer.
Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse
af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at
bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter
udsendelsen af indkaldelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres på
foreningens hjemmeside, foreningens facebookside samt www.lundeborginfo.dk
Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i
dagsordenen indeholdte.

Opløsning af foreningen
§ 12. Stk.1. Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer af foreningen på 2 på hinanden ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages
mellemrum stemmer herfor.
Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af foreningens formue træffes på den ekstraordinære
generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Ophører foreningen tilfalder en eventuel formue en
anden forening i Lundeborg med et musisk eller kulturelt formål..

Ikrafttræden
§ 13. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 1. marts 2018.

