Vedtægter for Herlev Musikskoles Venner - HMV
1. Navn, hjemsted og formål
§ 1: Foreningens navn er

II

Herlev Musikskoles Venner

11

§ 2: Foreningens hjemsted er Herlev Kommune
§ 3: Foreningens formål er at støtte Herlev Musikskole

2. Medlemmer
§ 4: Som medlem af HMV kan optages enhver husstand, der kan tilslutte
sig foreningens formål .
§ 5: Endvidere kan som støttemedlemmer optages virksomheder,

organisationer, sammenslutninger o .1.

3. Generalforsamling
§ 6: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den
ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem d. 1/9
og d.1/11.

§ 7: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med ikke
mindre end 14 dages varsel med angivelse af sted og
dagsorden. Sammen med indkaldelsen fremsendes bestyrelsens
forslag til kontingent.
·
§ 8: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen .
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen

§ 9: Over trufne beslutninger føres en protokol, der underskrives
af dirigenten og af de tilstedeværende afgående og nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer.
§ 10 .1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde
følgende punkter :
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke i det
forløbne år .
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Forslag fra bestyrelsen
6) Forslag fra medlemmerne .

7) Valg
a. Valg af formand
b. Valg af næstformand, såfremt denne er på valg
c. Valg af kasserer, såfremt denne er på valg.
d. Valg af bestyrelsesmedlemmer i det omfang disse er
på valg
e. Valg af 2 suppleanter
f. Valg af 2 revisorer.
8) Eventuelt.
§ 10.2:Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

foreligge skriftligt til bestyrelsen senest en uge før denne.

§ 11. 1 :Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer.
Bestyrelsen kan invitere andre til at deltage med
observatørstatus.
·
§ 11.2:Ved afstemninger har hver husstand 1 stemme.
Kontingent restance medfører fortabelse at stemmeretten.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed .

§ 11.3 :Afstemninger er skriftlige, når mindst 1 af de tilstedeværende
stemmeberettigede ønsker det.
§ 12: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen

eller når 1/4 af medlemmerne fremsætter begrundet
anmodning herom.

4. Bestyrelsen
§ 13 .1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der
vælges blandt de stemmeberettigede medlemmer på den
ordinære generalforsamling.
§ 13.2:Formanden vælges for et år ad gangen.
Næstformand og kasserer vælges for to år ad gangen, således
at næstformanden afgår i alle lige år, og kassereren i alle ulige år.
De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad
gangen og afgår på skift. Ved lige anciennitet træffes ved
lodtrækning beslutning om, hvem der afgår .
Suppleant og revisorer vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
§ 13 .3:Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der
afholdes så ofte ,det er nødvendigt, dog ikke mere end med 3
måneders mellemrum. Under formandens forfald indtræder
næstformanden i forpligtelserne .
§13. 4 :Musikskolens leder har adgang til at deltage i bestyrelsens
møder, når intet andet et bestemt, dog uden stemmeret.

5. Økonomi og regnskabsførelse.
§ 14 .1:HMV , s indtægtskilde 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.
§14.2:Regnskabsåret er skoleåret (1. august - 31. juli)
§14.3:Det påhviler kassereren at varetage foreningens kasse- og
regnskabsmæssige funktioner, herunder at drage omsorg for , at
foreningens midler, bortset fra den nødvendige
kassebeholdning, er anbragt på postgirokonto eller konti i bank
eller sparekasse, på en sådan måde, at bedst mulig rente kan forventes .
Konti oprettes i foreningens navn.
§ 14.3 :De valgte revisorer har til opgave at påse, at der er
overensstemmelse mellem afholdte udgifter og de af
bestyrelsen trufne beslutninger. Revisorerne 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
revisorernes bemærkninger.

6. Foreningens opløsning
§ 15 .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 .
§ 15.2:Ved foreningens opløsning overgår foreningens midler til
Herlev Musikskole til anvendelse i overensstemmelse med
HMV, s formål, indtil midlerne er opbrugt.

7. Ikrafttræden
§ 16: Nuværende vedtægt, der er vedtaget på foreningens ekstraordinære
generalforsamling den 5 december 1989, træder i kraft straks
efter vedtagelsen.
Revideret sept. 1994 I okt. 1995 I febr. 2000.

