VEDTÆGTER FOR
SØBORG HARMONIORKESTER
§ 1. NAVN
A.

Foreningens navn er SØBORG HARMONIORKESTER, stiftet den 22. oktober 1931.

B.

SØBORG HARMONIORKESTER er hjemmehørende i GLADSAXE KOMMUNE.
§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er ved øvelsesaftener at give medlemmerne adgang til, at dyrke deres interesse for
musik, samt ved afholdelse af koncerter, at udbrede kendskabet til harmonimusik.
§ 3. MEDLEMMER
A.

Nye medlemmer kan optages efter 3 måneders prøvetid, hvor de bliver vurderet af bestyrelse
og dirigent.

B.

Æresmedlemmer kan kun udnævnes af den ordinære generalforsamling.

C.

Navne- og bopælsforandringer skal meddeles til bestyrelsen.

D.

Foreningen er åben for alle med kendskab til noder og til instrumenter, der anvendes i et
harmoniorkester/koncertband.

E.

Når et medlem opfører sig på en for foreningens upassende eller skadelig måde, kan
bestyrelsen ekskludere vedkommende indtil førstkommende ordinære generalforsamling, som
tager endelig stilling til eksklusionen.
§ 4. KONTINGENT

A.

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves halvårligt i januar og i juli. Indbetaling skal finde sted over
foreningens bankkonto.

B.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

C.

Medlemmer under uddannelse kan søge bestyrelsen om kontingentnedsættelse.

D.

Ved restance over 3 måneder kan medlemmet slettes, og genoptagelse kan kun finde sted
ved indbetaling af skyldigt beløb.
§ 5. GENERALFORSAMLING

A.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal.

C.

Indkaldelse skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst én måneds varsel.

D.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange stemmeberettigede, der er til
stede. Ved afstemningen gælder almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde
sted, når dirigenten eller mindst ét medlem kræver det. Ved vedtægtsændringer kræves
fremmøde af mindst 2/3 af medlemskredsen inklusiv fuldmagter og heraf skal mindst
halvdelen stemme for.

E.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt eller
elektronisk til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen, så bestyrelsen kan behandle
forslagene og udsende dem sammen med det reviderede regnskab senest 9 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

F.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når 10 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. Indkaldelse sker med mindst 8 dages
varsel og skal indeholde fuldstændig dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.

G.

Referaterne fra afholdte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger skrives af den
valgte referent og skal godkendes af generalforsamlingens dirigent samt formand senest 14
dag efter afholdt generalforsamling. Det godkendte referat sendes derefter pr. brev eller
elektronisk til foreningens medlemmerne.

H.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent
2
Valg af referent
3.
Beretning v/ formanden
4.
Regnskab v/ kassereren
5.
Fastsættelse af kontingent
6.
Forslag
7.
Valg til bestyrelsen og revisionen
8.
Eventuelt
§ 6. BESTYRELSEN OG REVISIONEN

A.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af:
1 formand
1 kasserer
3 repræsentanter
Herudover har foreningen:
2 bestyrelsessuppleanter
2 revisorer
1 revisorsuppleant

B.

Medlemmer, der modtager valg til bestyrelsen og revisionen skal have været medlem i mindst
1 år.

C.

Bestyrelsen vælges for en toårig periode som følger:
Formand, 1 repræsentant og 1 suppleant vælges på lige årstal.
Kasserer, 2 repræsentanter og 1 suppleant vælges på ulige årstal.
Revisorerne vælges for en toårig periode som følger:
1 revisor vælges på lige årstal og 1 revisor vælges på ulige årstal.
Revisorsuppleanten vælges dog hvert år.

D.

Første bestyrelsesmøde efter afholdt valg, konstituerer bestyrelsen sig med næstformand,
sekretær samt repræsentanter til diverse udvalg.
Bestyrelsesmøder skal afholdes 1 gang i kvartalet, eller når 1 bestyrelsesmedlem skønner det
nødvendigt.

E.

Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens ledelse. Formanden er ordstyrer ved
bestyrelsesmøderne. Ved stemmelighed i bestyrelsen, hvor afstemning er nødvendig, tæller
formandens stemme dobbelt.

F.

Kassereren fører foreningens regnskab, der i revideret stand fremlægges på
generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret. Endvidere forestår kassereren
opkrævning af kontingent samt fører kontrol (lister) over foreningens aktiver (instrumenter,
noder m.m.).

G.

Sekretæren udarbejder og udsender skrivelser til medlemmerne. Foreningens
medlemskartotek varetages af bestyrelsen.

H.

I formandens fravær varetages hans hverv af næstformanden.

I.

Foreningens indtægter indsættes fortrinsvist på foreningens bankkonto, så den kontante
kassebeholdning altid holdes på et minimum.

J.

Tegningsberettiget er formand og kasserer i forening. Ved formand eller kassererens for fald
indtræder næstformanden som tegningsberettiget på den manglende post.
Foreningen kan kun optage lån efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.

K.

Medlemmerne hæfter alene med deres indskud og evt. forfaldent kontingent. Intet medlem
hæfter for foreningens gæld.
§ 7. UDVALG

A.

Musik- og nodeudvalget nedsættes af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal have sæde i
udvalget, som født formand. Udvalget refererer direkte til bestyrelsen. Instruktøren bør
deltage i udvalgsmøderne. Udvalget tilrettelægger repertoiret og stiller forslag om
instrumentfondens midler, der fortrinsvis skal benyttes til indkøb af musikinstrumenter til nye
medlemmer, som ikke selv ejer noget.

B.

Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte de for foreningens virke nødvendige udvalg.

C.

Alle udvalg har pligt til, at referere til bestyrelsen og indhente dennes accept i.h.t. § 6 pkt. E.
§ 8. FORENINGENS OPHÆVELSE

I tilfælde af foreningens ophævelse skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette
punkt på dagsordenen. Orkesterets ejendele overdrages til ungdomsorkestre fortrinsvis i Gladsaxe Kommune
eller til almenvelgørende/almennyttige institution efter eventuel gæld er indfriet. Intet medlem kan få
personlig andel i orkestrets ejendele. Foreningen kan kun ophæves med 2/3 flertal blandt de aktive
medlemmer.
Disse vedtægter der erstatter alle tidligere, er vedtaget:
på generalforsamlingen 8. februar 1984
på generalforsamlingen 15. februar 1989
på generalforsamlingen 20. februar 1991
på generalforsamlingen 24. februar 1993
på generalforsamlingen 26. februar 1997
efter godkendelse af Gladsaxe Kommune på den ekstraordinære generalforsamling den 16. maj 2001.
på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2008
på den ekstraordinære generalforsamling den 12. marts 2014
på den ekstraordinære generalforsamling den 15. april 2015
på den ekstraordinære generalforsamling den 16. marts 2016
på generalforsamlingen den 22. februar 2017

samt senest på den ekstraordinære generalforsamling den 6. marts 2019

