Vedtægter for Vejle Jazzklub
§ 1 - Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Vejle Jazzklub”, og foreningen har hjemsted i Vejle Kommune.
§ 2 - Foreningens formål
Foreningens formål er at udbrede kendskab til rytmisk musik i lokalområdet – med hovedvægt på den traditionelle
jazz.
§ 3 - Aktiviteter
Aktiviteterne skal principielt være baseret på ikke-kommercielle principper, idet et evt. overskud ved aktiviteterne
skal anvendes inden for formålsparagraffens bestemmelse. Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og
attraktive for det bredest mulige publikum gennem relevant information til offentligheden. Foreningen skal arbejde
for at fremme det kulturelle samarbejde på lokalt plan.
§ 4 - Hæftelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen andre har noget personligt økonomisk ansvar
for foreningens forpligtelser.
§ 5 - Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig formålsparagraffen.
§ 6 - Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, betales forud og forfalder den 1. januar.
§ 7 - Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for en toårig periode efter generalforsamlingens
bestemmelser. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis 2 ad gangen i lige og 3 ad gangen i ulige år og kan
genvælges. 2 suppleanter vælges for en etårig periode.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde og bestemmer selv sin forretningsorden.
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Beslutninger i bestyrelsen træffes gennem almindelig
stemmeflerhed.
§ 8 - Økonomi
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Den årlige generalforsamling vælger udenfor bestyrelsen 2 revisorer for en to årig periode. De vælges på skift i lige
og ulige år og kan genvælges. 2 revisorsuppleanter vælges for en étårig periode og kan genvælges. Bestyrelsen
bemyndiges herudover til ved behov at lade regnskabet revidere af ekstern revisor.

§ 9 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af februar måned.
§ 9.1 Indkaldelse
Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i den lokale presse eller ved skriftlig meddelelse til de enkelte
medlemmer senest 14 dage før afholdelse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 9.2 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og suppleanter
Eventuelt

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed forkastes
forslaget.
Afstemningsformen fastsættes af dirigenten. Dog skal der stemmes skriftligt, såfremt blot et medlem begærer det.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 50 % af
foreningens medlemmer skriftlig har forlangt det. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Ethvert medlem af foreningen har adgang til generalforsamlingen. Stemmeberettigede og valgbare er kun de, der
har været medlem i mindst 14 dage.
§ 11 Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor.
Ved evt. opløsning af foreningen skal 2/3 af samtlige stemmer ved urafstemning stemme herfor. Ved for stort
stemmefrafald kan indkaldes til en generalforsamling hvor 2/3 af de fremmødte kan opløse foreningen.
§ 12 Opløsning af foreningen
Ved opløsning af foreningen skal dennes eventuelle formue tildeles almennyttige formål, som er omfattet af
Ligningslovens §8A. Nærmere beslutning herom træffes på generalforsamlingen.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 30. januar 2003 og ændret på generalforsamlingen den 22.
februar 2017.

