
VEDTÆGTER

FOR

JAZZENS VENNER FYN



d. Valg af en suppleant til bestyrelsen i ulige år, hvis funktionstid er 2 år.
e. Valg af revisor til bestyrelsen i lige år. Valget gælder for 2 år.
f. Valg af revisor suppleant til bestyrelsen i ulige år. Valget gælder for 2 år.

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed.
3. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
4. Reviderede regnskab, der følger kalenderåret, fremlægges.
5. Fremlæggelse af budget for igangværende år, samt fastsættelse af kontingent
      for kommende regnskabsår.

§ 1  ·  Foreningens navn

Foreningens navn er Foreningen Jazzens Venner, Fyn – arbejdstitel Jazzens Venner.

§ 2  ·  Foreningens formål

Foreningens formål er at arbejde aktivt for udbredelsen af jazzen på Fyn med 
lokale, nationale og internationale orkestre. Samarbejde med andre rytmiske 
musikforeninger tilstræbes.

§ 3  ·  Foreningens medlemmer

Som medlem kan optages alle med interesse for musik, endvidere kan alle,
der ønsker at støtte foreningen, optages som medlemmer.

§ 4  ·  Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formanden
der vælges direkte på generalforsamlingen. Alle afstemninger til bestyrelsen 
skal foregå skriftligt, såfremt 1/3 af de fremmødte ønsker det.

§ 5  ·  Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsam-
ling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt enten pr.
mail eller post med mindst 14 dages varsel og skal indeholde dagsordenen, det
reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag.
Der kan ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med mindre et flertal
af bestyrelsens- eller en tredjedel af foreningens medlemmer finder det nødvendigt.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a. Valg af formand. Valget gælder for 1 år.
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, hvis funktionstid er 2 år.
c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, hvis funktionstid er 2 år.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til
foreningens formand senest den 15. februar. Forslag skal optages på den til medlem-
merne udsendte dagsorden. Kandidater til bestyrelsen kan foreslås på generalfor-
samlingen, men skal forinden skriftligt have erklæret sig villige til at modtage valg.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte med-
lemmer.

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der ikke
er i restance til foreningen, hvert medlem og firmamedlem har een stemme. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger foregår skriftligt, såfremt en
tredjedel af de fremmødte medlemmer ønsker dette, undtaget herfra er afstem-
ninger vedrørende § 9 (forenings opløsning).

§ 6  ·  Regnskab og revision

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Den valgte revisor skal ved gennemgang påse, at foreningen ikke påføres unødven-
dige udgifter, og at der i øvrigt ikke kan rettes kritik mod de økonomiske disposi-
tioner.
Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med den endelige
dagsorden for generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7  ·  Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmed-
lem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 8  ·  Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal være foreningens formand i hænde senest den
15. februar, det år de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling.

§ 9  ·  Foreningens opløsning
Forslag om foreningens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen, og skal vedtages
af medlemmerne på to efter hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlin-
ger. Der skal indkaldes skriftligt til begge generalforsamlinger samtidigt, med tid og
sted, vedlagt dagsordenen for begge ekstraordinære generalforsamlinger. Sidst-
nævnte ekstraordinære generalforsamling bestemmer anvendelsen af foreningens
formue, der dog som minimum skal gå til et eller flere jazzarrangementer i Odense.

Vedtægterne er senest ændret på foreningens 
ordinære generalforsamling den 11. marts 2015.


