Vedtægt for SØLLERØD JAZZKLUB

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Søllerød Jazzklub.
Stk. 2. Søllerød Jazzklub har hjemsted i Rudersdal Kommune.
§ 2. Formål
Stk. 1. Søllerød Jazzklubs formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen af jazzmusikken
som kunstart og dermed bidrage til kulturlivet i Rudersdal Kommune.
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlem optages enhver, der er fyldt 18 år, og som tilslutter sig Søllerød Jazzklubs formål.
Stk. 2. Indmeldelse og fornyelse af medlemskab sker ved indbetaling af et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Stk. 3. Medlemskabet er gældende for et kalenderår ad gangen og skal fornys ved nyt kalenderår.
Stk. 4. Hvis medlemskabet ikke fornyes, slettes medlemmet fra medlemslisten.
§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er Søllerød Jazzklubs højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned og indkaldes med
mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker pr. e-mail (evt. pr. brev) og skal være offentliggjort
på Søllerød Jazzklubs hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Medlemmer, der ikke til Søllerød Jazzklub har opgivet en e-mail-adresse, kan orientere sig
om generalforsamlingen på jazzklubbens hjemmeside www.sollerodjazzklub.dk
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har
betalt medlemskontingent for igangværende kontingentperiode. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse og budget
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsesforslag
Behandling af indkomne forslag
Valg af 5 – 9 bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til kandidater til valg
til bestyrelsen, skal være bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der ikke må være
medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger ligeledes en referent.
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Stk. 8. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved
personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig
afstemning. For andre afstemninger kan dirigenten beslutte, om der skal ske skriftlig afstemning.
Stk. 9. Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigent og referent og skal være tilgængeligt på Søllerød Jazzklubs hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens
afholdelse.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen
finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt
med nærmere begrundet dagsordenspunkt anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal den
ekstraordinære generalforsamling afholdes senest én måned efter bestyrelsen/et af bestyrelsesmedlemmerne har modtaget anmodningen.
§ 6. Bestyrelse
Stk. 1. Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes et møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og band-booker.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver samt overdrage arbejde til andre uden for bestyrelsen. Deltagelse i underudvalg og arbejdsgrupper kræver ikke medlemskab af bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst
3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal - i tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.
Stk. 7. Der udarbejdes referat af hvert bestyrelsesmøde.
Stk. 8. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Søllerød Jazzklubs regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter for hvert arrangement størrelsen af medlemsentré og gæsteentré samt prisen for varer, der måtte være til salg.
Stk. 3. Kapital til klubbens drift tilvejebringes gennem medlemskontingent, ved entré til arrangementer, tilskud, evt. varesalg mv.
Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
Stk. 5. Regnskabet skal før offentliggørelse være revideret af den på generalforsamlingen
valgte revisor eller i dennes forfald den valgte revisorsuppleant.
Stk. 6. Revisor og revisorsuppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen.
§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Klubben tegnes af den samlede bestyrelse.
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Stk. 2. Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale for indgåede forpligtelser.
Stk. 3. Det bestyrelsesmedlem, der varetager funktionen som band-booker, har fuldmagt til
at indgå aftale med de enkelte orkestre/solister inden for den budgetramme, som er afsat til
musikken.
§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslagene fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Til væsentlige vedtægtsændringer, herunder ændringer i klubbens formål, kræves 2/3
majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved afstemning på en generalforsamling.
Er 2/3 af medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages, såfremt
2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
Stk. 3. Dirigenten afgør, om en ændring af vedtægterne er væsentlig.
Stk. 4. Vedtægtsændringerne træder umiddelbart i kraft efter generalforsamlingens afslutning.
§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne har stemt herfor. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede, skal bestyrelsen senest 30
dage efter generalforsamlingens afholdelse indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde en forening i Rudersdal kommune, hvis formål også er at udbrede kendskabet til og forståelse af jazzmusikken eller anden tilsvarende musik som kunstart. Alternativt kan nettoformuen tilfalde en anden klub/forening i Rudersdal kommune, der har som formål at udbrede interessen for kunst og kultur.
§ 11. Vedtagelse og ikrafttrædelsesbestemmelser
Stk. 1. Vedtægterne er godkendt på Søllerød Jazzklubs generalforsamling den 6. marts 2020
og træder i kraft umiddelbart herefter.
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