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Vedtægter for Herlev Musikskoles Venner, HMV
§1 Navn og hjemsted
Stk.1. Foreningens navn er "Herlev Musikskoles venner", forkortet HMV.
Stk.2. Foreningens hjemsted er Herlev Kommune.

§2 Formål
Stk.l. Foreningens formål er:
a. at støtte Herlev Musikskoles elever

§3 Medlemskreds
Stk.1. Som medlem af HMV kan optages enhver husstand, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Stk.2. Endvidere kan som støttemedlemmer optages virksomheder, organisationer, sammenslutninger
og lignende.
Stk.3. Indmeldelse sker på musikskolens hjemmeside. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet
har betalt kontingent.
Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med øjeblikkelig
virkning.

§4 Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt mellem d. 1/9 og d. 1/11 og indkaldes af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af sted og dagsorden.
Stk.3 . Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle gyldige medlemmer. Hver hustand
har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt . Bestyrelsen kan invitere andre til at deltage med
observatørstatus.
Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent (denne er også stemmetæller)
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelsen
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af formand i ulige år
8. Valg afkasser i lige år
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer i det omfang disse er på valg
10. Valg afrevisor
11 . Eventuelt
Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen afde
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres
af blot en af de tilstedeværende stemmeberettigede mødedeltagere. Ved personvalg, hvor der er
fores lået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne
personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
Stk.8. Beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten og af de tilstedeværende afgåede og
nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
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§5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for
formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter, at
anmodningen er kommet til fonnandens kundskab.
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. Indkaldelsen skal
indeholde angivelse af dagsorden, tid og sted.

§6 Foreningens daglige ledelse
Stk. I. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren
og 2-4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsam lingen for en 2-årig periode, således at der
hvert år vælges medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk.3. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk.5. Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte, det er nødvendigt.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, tid og sted.
Stk.6 . Musikskolens leder og/eller en administrativ medarbejder fra musikskolen har adgang til at
deltage i bestyrelsesmøder, når intet andet er bestemt, dog uden stemmeret.

§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk.1. HMV's indtægtski lde er kontingent fra medlemmer og støttemedlemmer. Bestyrelsen er
bemyndiget til at tage andre initiativer, der kan styrke økonomi til brug for opfyldelse af dens formål.
Stk.2. Foreningens regnskabsår følger skoleåret (1 . august - 31. juli).
Stk.3. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab .
Stk.4. Foreningens regnskab føres af kassereren. Det er også kassererens ansvar at foreningens midler,
bortset fra den nødvendige kassebeholdning, er anbragt i konti i bank, på en sådan måde, at bedst
mulig rente kan forventes . Konti oprettes i foreningens navn.
Stk.5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor; Der skal være
overensstemmelse mellem afholdte udgifter og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Revisor skal
gennemgå det afsluttede årsregnskab og gøre bemærkninger til dette, således at det kan forelægges
bestyrelsen inden den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer bekræfter med deres
underskrift at være bekendt med regnskabet og revisors bemærkninger.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening .
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning
Stk.1. Foreningen kan kun opløses på en til dette formål indkaldt generalforsamling, og kun når 2/3 af
de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for en opløsning.
Stk.2. Foreningens fonnue overgår i tilfælde af opløsning til Herlev Musikskole og skal anvendes i
overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål indti l midlerne er opbrugt.
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§11 Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ekstra ordinære generalforsamling den 5. december 1989 og
senest ændret på den ordinære generalforsamling den l'f.1!:f2019.
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