Vedtægter for

Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester
§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er: Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester.
Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune på adressen ℅ Danmarks
Underholdningsorkester, Lydens Hus, Gammel Kongevej 11. 4, København V
§ 2. Formål.
Foreningens formål er at understøtte Danmarks Underholdningsorkester, således at interessen for
orkestret og for musikalsk og kunstnerisk virksomhed i almindelighed fremmes bedst muligt.
Dette sker gennem aktiviteter, tilbud og arrangementer for foreningens medlemmer og for andre
interessenter, og/eller ved at yde økonomisk støtte til orkestrets drift og aktiviteter.
Foreningens aktiviteter skal i videst muligt omfang gennemføres overalt i Danmark.
§ 3. Medlemskab.
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, virksomheder, organisationer eller lignende, der
har interesse for foreningen og dens arbejde og som tilslutter sig foreningens formål.
Det årlige medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen.
Et medlemskab ophører automatisk, hvis ikke en restance med medlemsbidraget er bragt til
ophør senest 2 måneder efter påkrav er afgivet. Påkrav kan afgives via e-mail til den senest
registrerede mailadresse på det pågældende medlem.
§ 4. Generalforsamlingen.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af medlemmerne.
Referatet underskrives af dirigenten og skal senest 4 uger efter mødet være tilgængeligt på
foreningens hjemmeside.
Der afholdes en årlig generalforsamling inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres på hjemmesiden med angivelse af en dagsorden
senest 4 uger før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling,
skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag, der skal
behandles på generalforsamlingen og endelig dagsorden, skal være tilgængelig på hjemmesiden
og kan endvidere rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen senest 1 uge før
generalforsamlingen.
Frist for opstilling til valg på generalforsamlingen er senest 2 uger før dens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt bestyrelsen ønsker det, og skal
indkaldes, hvis mindst en tredjedel af foreningens medlemmer kræver det, med angivelse af de
punkter, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske via e-mail til den hos foreningen registrerede
e-mailadresse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden og med mindst 2 og
maksimalt 4 ugers varsel. Indkaldelse skal udsendes senest 2 uger efter, at et gyldigt krav om en
ekstraordinær generalforsamling er fremsat.
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Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Godkendelse af regnskab
4) Fastlæggelse af medlemskontingent
5) Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisor
9) Indkomne forslag
10) Eventuelt
Afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 5 medlemmer af
forsamlingen kræver skriftlig afstemning.
Et medlem, der ikke har mulighed for personligt at møde på generalforsamlingen, kan lade sig
repræsentere af et andet medlem ifølge skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog ikke møde med
mere end 2 fuldmagter.
§ 5. Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen således:
●
●
●
●

Formand
Næstformand/sekretær
Kasserer
2 medlemmer

Herudover vælges 2 suppleanter for en et-årig periode, som deltager i bestyrelsesmøderne og
som kan udføre arbejde efter aftale med bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen. Formand og et medlem
vælges i ulige år, mens de tre øvrige medlemmer vælges i lige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen modtager ikke vederlag.
§ 6. Bestyrelsens arbejde.
Møder i bestyrelsen afholdes minimum 4 gange årligt.
Formanden er ansvarlig for indkaldelse og gennemførelse af bestyrelsesmøderne, samt for at
mødernes beslutninger referatføres.
Alle afgørelser, bortset fra en beslutning om at foreslå vedtægtsændringer eller en beslutning
om at indstille til en generalforsamling at opløse foreningen, jf. § 10 og 11, træffes ved simpel
stemmeflerhed.
En beslutning om at foreslå vedtægtsændringer eller en beslutning om at indstille til en
opløsning af foreningen træffes med de i § 10 og 11 angivne majoriteter. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
§ 7. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg
eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.
§ 8. Økonomi
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen påser, at der forud for hvert regnskabsår
udarbejdes et budget, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet
revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
§ 9. Eksklusion
Bestyrelsen kan, med et kvalificeret flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer, træffe
beslutning om at ekskludere et medlem, der har handlet i strid med foreningens formål eller på
anden måde skader dens virke.
§ 10. Vedtægtsændring
Såfremt ændrede forhold gør en regulering i vedtægterne hensigtsmæssig, kan dette alene ske,
såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer for forslaget.
Opnår forslaget et flertal på en generalforsamling, men mindre end 2/3 af de tilstedeværende
medlemmer, kan der indkaldes til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor
forslaget kan vedtages med simpelt flertal.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes hurtigst muligt efter den generalforsamling, hvor
forslaget opnåede flertal.
§ 11. Opløsning
Foreningen kan opløses, når det skønnes, at fortsat drift ikke længere tjener noget formål.
Dette forudsætter, at 3/4 af samtlige medlemmer stemmer for forslaget på en
generalforsamling.
Såfremt et forslag til foreningens opløsning behandles på en generalforsamling, hvor det ikke
opnår vedtagelse med 3/4 af samtlige medlemmers stemmer, men dog et flertal på 3/4 af de
afgivne stemmer på generalforsamlingen, kan endelig vedtagelse ske på en ekstraordinær
generalforsamling, såfremt 3/4 af de der afgivne stemmer også er for forslaget.
Ved foreningens opløsning skal aktiverne realiseres bedst muligt og foreningens eventuelle
restformue skal anvendes til almennyttigt formål, der ligger inden for foreningens formål, jf. §
2.

Vedtægter vedtaget på generalforsamling i Venneforeningen d. 13. marts 2017
ændringer i § 1 samt § 5 vedtaget d. 25. marts 2019
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