VEDTÆGTER - Odense-Korup Brass Band

§1

Udskriv side

Orkestrets navn og hjemsted:
Orkestrets navn og hjemsted: Orkestrets navn er Odense-Korup Brass Band. Det er hjemmehørende i
Baptistkirken i Odense i Odense Kommune.

§2

Orkestrets formål:
At fremme musikinteressen blandt orkestrets medlemmer samt gennem musikudøvelsen at skabe et sundt og
varmt fællesskab i orkestret.
At undervise nye elever og videreudvikle bestående medlemmers musikalske evner, til gavn for orkestret.
At udøve Brass-Band musik af enhver art, herunder også kirkemusik, på amatørbasis.

§3

Medlemsskab af sammenslutninger
Orkestret er medlem af:
Sammenslutningen af Amatørorkestre i Odense, S.A.O.
Dansk Amatørorkester forbund, D.A.O.

§4

Optagelse af medlemmer:
Enhver, der er udøvende på et Brass Band instrument, eller villig til at uddanne sig på samme, til gavn for
Odense Brass Band, kan blive medlem af orkestret.

§5

Ordinær generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i 1. kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Samtlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

§6

Dagsorden:
Dagsordenen for de ordinære generalforsamlinger er som følger:
1)

Valg af dirigent

2)

Valg af referent

3)

Bestyrelsens beretning

4)

Forelæggelse af regnskab til godkendelse og budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af
kontingent.

5)

Behandling af indkomne forslag

6)

Valg af : a) Formand for en 1 årig periode
b) Kasserer for en 2 årig periode
c) Bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode
d) Bestyrelsessuppleanter for en 1 årig periode

e) 2 Revisorer og 1 Revisorsuppleant for en 1 årig periode
7)

Fremtidig virksomhed

8)

Eventuelt

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelses-medlemmer. På
generalforsamlingen vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, således at der er 2 på valg hvert år.
Kassereren er på valg hvert andet år og vælges som den ene af de 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
vælger selv sin næstformand.
Valgene foretages blandt orkestrets medlemmer.

§7

Generalforsamlingens ledelse:
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens referent udarbejder et referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Referatet offentliggøres til alle medlemmer af orkesteret senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ønskes der skriftlig afstemning, skal
dirigenten imødekomme dette.

§8

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af
medlemmerne skriftligt stiller krav herom.

§9

Bestyrelsen:
Bestyrelsen er orkestrets daglige ledelse og repræsenterer orkestret i alle forhold.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 2 medlemmer. Flertallet skal være myndige.
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf det skal fremgå, at
bestyrelsen kun er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Formanden leder bestyrelsesforhandlingerne og i dennes forfald, næstformanden.
Orkestret tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes orkestret af såvel formand som kasserer.
Ved formandens fravær erstattes denne af næstformanden såvel ved bestyrelsesforhandlingerne som ved
økonomiske dispositioner.

§ 10

Regnskab:
Orkestrets regnskabsår er kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab forelægges den ordinære generalforsamling
til godkendelse.

§ 11

Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne har til enhver tid adgang til orkestrets regnskab og skal inden generalforsamlingen gennemgå og
påtegne regnskabet.

§ 12

Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13

Opløsning:
Opløsning af orkestret kan kun besluttes ved to på hinanden følgende med 14 dages mellemrum indkaldte
generalforsamlinger med 3/4 flertal for forslaget.

Eventuelle midler skal ved opløsningen af orkestret anvendes til andet foreningsarbejde eller sammenslutninger i
Odense Kommune efter vedtagelse på generalforsamlingen.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 22. marts 2004

