VEDTÆGTER FOR MUSIKFORENINGEN MUSOC
§1.
Foreningens navn er Musikforeningen Musoc.
§2.
Foreningens formål er at udøve rytmisk og folkelig musik i forbindelse med
deltagelse i alment kulturelle arrangementer, samt at stå for driften af et
musikanlæg og et øvelokale til brug for foreningens medlemmer.
§3.
Foreningen er åben for alle amatørmusikere. Som medlemmer af foreningen
gælder medlemmerne af de til enhver tid eksisterende musikgrupper under
foreningen. Optagelse i foreningen sker gennem
a.: de enkelte gruppers leder (bandledere).
b.: F.U.
Forudsætningen for at benytte foreningens faciliteter er at alle brugere er
tilknyttet en bandleder.
§4.
Kontingent og opkrævningsform fastsættes af F.U.. Generalforsamlingen
udpeger kassereren, som står for den daglige forretningsgang.
§5.
Er en bandleder i restance med kontingentbetalingen udskiftes koden på
låsen. Er restancen ikke indbetalt inden månedens udgang udbydes øvetiden
til en anden bandleder.
§6.
Foreningens ledelse varetages af et forretningsudvalg, bestående af en
repræsentant fra hver gruppe. Grupperne udpeger selv deres repræsentant.
Forretningsudvalget afholder møde på opfordring af kassereren eller et
medlem. Møderne er åbne for alle medlemmer - stemmeret har dog kun den
valgte repræsentant.
Forretningsudvalget fører en forhandlingsprotokol, hvori der optages referat
af alle udvalgsmøder og generalforsamlinger, stedfundne forhandlinger og
disses resultat.
Ved anskaffelse og afhændelse af anlæg m. v. tegnes foreningen af
forretningsudvalget.
Beslutninger og handlinger truffet og udført af forretningsudvalget
skal være i overensstemmelse med foreningens formål.
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Deltagerne i forretningsudvalgets møder kan af generalforsamlingen holdes
personligt ansvarlige for deres beslutninger og handlinger.
§7.
Regnskabsåret er 1/1 til 31/12.
Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen. Revisoren
vælges for et år af gangen.
§8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til bandlederne
med mindst 14 dages varsel.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og en lovligt varslet
generalforsamling er beslutningsdygtig hvis 50% af foreningens medlemmer
er fremmødte.
Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
kassereren i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Senere indkomne
forslag kan af generalforsamlingen optages til behandling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
forretningsudvalget og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens
medlemmer anmoder derom. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige
afgivne stemmer være for forslaget.
§9.
I tilfælde af en gruppes misrøgt af eller grov forsømmelighed overfor
foreningens faciliteter er det i F.U. magt at ekskludere den pågældende
gruppe.
§10.
Alt, hvad disse vedtægter ikke tydeligt foreskriver, må underkastes F.U.s
afgørelse.
F.U. er til enhver tid ansvarlig over for generalforsamlingen.
§11.
Foreningen kan opløses, såfremt et flertal på to hinanden efterfølgende
generalforsamlinger beslutter dette.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder et evt. overskud ved salg af
foreningens aktiver et almennyttigt rytmisk amatørmusikformål.
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