BIRKERØD HARMONIKAKLUB
VEDTÆGTER
§ 1
Harmonikaklubbens nav er:
BIRKERØD HARMONIKAKLUB AF 1983
§ 2
Harmonikaklubbens formål er at styrke interessen for og forbedre mulighederne for aktivt
harmonikaspil ved:
- at skaffe egnede spillelokaler,
- at arrangere musikaftner med aktiv medvirken af klubbens medlemmer,
- at skabe grundlag for musikalske aktiviteter, orkestre, spillegrupper o. l.
- at medvirke til fremskaffelse af noder m.m.,
- at skabe kontaktmulighed medlemmerne indbyrdes gennem klubaktivitet,
- at skabe kontakt med andre harmonikaklubber,
- at medvirke til arrangementer af koncerter, musikstævner, kurser m.m.
§ 3
Som medlemmer optages alle aktive harmonikaspillere over 14 år.
Som medlemmer kan optages aktive musikudøvere på andre instrumenter, såfremt de
indgår i et harmonikaorkester eller en harmonikagruppe.
§ 4
Medlemskab opnås, når indmeldelsesgebyr og kontingent er betalt.
Udmeldelse sker skriftligt til klubbens kasserer med virkning pr. 31. december.
Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke overholder klubbens
vedtægter og forretningsorden, eller modarbejder klubbens formål. Et ekskluderet medlem
kan kun indmeldes på ny, såfremt en enig bestyrelse eller generalforsamling vedtager
dette.
Ved udmeldelse/eksklusion fortabes retten til andel i og benyttelse af klubbens effekter.
§ 5
Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Klubkontingent opkræves af kassereren for 1 år ad gangen ved udsendelse af girokort i
december måned.

§ 6
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling
afholdes i januar måned.
Formanden, m/k, indkalder til generalforsamlinger ved skriftlig udsendelse af dagsorden
med mindst 14 dages varsel.
Forslag til vedtægtsændringer skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1.
december. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsordenen til
generalforsamlingen.
Øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret tilkommer alle medlemmer, som har betalt kontingent ved generalforsamlingens begyndelse.
Afstemninger foregår skriftligt, såfremt et medlem ønsker det.
Stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelses-, revisor- og tillidsposter.
Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
Vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer for.
Alle generalforsamlingsbeslutninger indføres af sekretæren i klubbens protokol, der
oplæses og underskrives af dirigenten og sekretæren ved generalforsamlingens
afslutning.
§ 7
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Budget
6. Kontingent.
7. Indkomne forslag
8. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Suppleanter til bestyrelsen
c. Revisor (er)
d. Revisorsuppleant
e. Udvalgsmedlemmer
9. Eventuelt
Under eventuelt kan ikke træffes beslutninger.
§ 8
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af formanden, såfremt 1/3 af
medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen fremsætter skriftlig motiveret begæring.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens
fremsættelse. Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling behøver kun at indeholde de
punkter, der har medført dens indkaldelse.

§ 9
Bestyrelsen leder klubbens arbejde.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer valgt for 2 år.
Lige år vælges 2 medlemmer, ulige år vælges 1 medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsens beslutninger indføres i klubbens protokol af sekretæren. Protokollen
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 2 gange årligt.
Formanden indkalder til møderne.
Et flertal af bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde ved skriftlig fremsendelse af
dagsorden til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Kassereren råder over klubbens daglige indtægter og udgifter.
Ekstraordinære udgifter skal godkendes af den øvrige bestyrelse.
Kassereren skal sørge for at revideret regnskab foreligger pr. 31. december.
Kassereren må ikke have større beløb i kassen, men skal sørge for indsættelse af
klubbens midler i pengeinstitut.
§ 10
Faste musik/klubaftner tilrettelægges og ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan overlade
tilrettelæggelse og ledelse af arrangementer og musikaftner til andre medlemmer. Det
endelige ansvar er bestyrelsens.
§ 11
Klubben kan opløses på en generalforsamling, såfremt 2/3 af medlemmerne har fremsat
skriftligt krav herom.
Den opløsende generalforsamling bestemmer, hvad der skal ske med klubbens midler og
effekter.
Den sidste bestyrelse er ansvarlig for, at den opløsende generalforsamlings beslutninger
efterkommes.
§ 12
Nærværende vedtægter er således godkendt på den stiftende generalforsamling.
Birkerød den 23. marts 1983
Underskrifter:

