
Vedtægter 
 

§ 1 · Foreningens navn 

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

Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. 

 

§ 2 · Foreningens formål 

Foreningens formål er at arbejde aktivt for udbredelsen af jazz-musikken 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 og dets formål, optages som medlemmer. 

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål eller udviser 

utilbørlighed adfærd i forhold til øvrige medlemmer. 

Eksklusionen kan indbringes for næstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. 

 

§ 4 · Generalforsamling 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling 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. 

Dato for afholdelse af ordinær generalforsamling offentliggøres senest pr. 1. februar. 

 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt et flertal af bestyrelsens-medlemmerne 

eller en tredjedel af foreningens medlemmer fremsender begrundet anmodning om det over for 

formanden.  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til 

formandens kundskab. Indkaldelsesfristen til en ekstraordinær generalforsamling er to uger. 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent samt stemmetællere. Må ikke være medlem af bestyrelsen. 

2. Formanden aflægger beretning på bestyrelsens vegne om foreningens virksomhed. 

3. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på bestyrelsens vegne til godkendelse. 

5. Kassereren fremlægger budget på bestyrelsens vegne for igangværende år, samt fastsættelse af             

    kontingent for kommende regnskabsår. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

    a. Valg af formand, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. 

    b. Valg af kasserer, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år. 

    c. Valg af næstformand, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år. 

    d. Valg af sekretær, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. 

    e. Valg af bestyrelsesmedlem, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år. 

    f. Valg af suppleant til bestyrelsen, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. 

    g. Valg af revisor, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i lige år. 

    h. Valg af revisor-suppleant, hvis funktionstid er to år. Valget finder sted i ulige år. 

7. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til foreningens formand, 

således at det er fremme senest den 15. februar.  

Forslag skal optages på den til medlemmerne udsendte dagsorden.  

Kandidater til bestyrelsen og øvrige poster kan foreslås på generalforsamlingen. Kan kandidaten ikke 

være til stede, skal kandidaten forinden skriftligt have erklæret sig villig til at modtage valg. 

 

 



 
 

 

For at være valgbar til bestyrelsen skal kandidaten have været medlem af foreningen i mindst ½ år. 

Ordinære og ekstra-ordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte 

medlemmer. 

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i restance til foreningen 

5 dage før generalforsamlingen. Hvert medlem har een stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.   

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal ved håndsoprækning bortset fra 

afstemninger om vedtægtsændringer jf. § 8 og foreningens opløsning jf. § 9.  

Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. 

Ved personvalg, hvor der er foreslået mere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig 

afstemning. 

 

§ 5 · Foreningens ledelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges ved den årlige 

generalforsamling jf. reglerne i § 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende 

vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse 

af afgrænsede opgaver. 

Formanden – næstformanden i dennes fravær – indkalder og leder bestyrelsens møder. 

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller 

mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om det over for formanden, der herefter indkalder til 

bestyrelsesmøde senest to uger efter, at anmodningen er modtaget.  

 

§ 6 · Regnskab og revision 

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 

Den valgte revisor skal ved gennemgang påse, at foreningen ikke påføres unødvendige udgifter, og at der 

i øvrigt ikke kan rettes kritik mod de økonomiske dispositioner. 

Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden for 

generalforsamlingen.  

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

 

§ 7 · Tegning og hæftelse 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

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. 

Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages af medlemmerne med 2/3 flertal. 

 

§ 9 · Foreningens opløsning 

Forslag om foreningens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller en tredjedel af foreningens 

medlemmer ved skriftlig anmodning herom og skal vedtages af medlemmerne med 2/3 flertal på to efter 

hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ordinær. 

Der skal indkaldes skriftligt til begge generalforsamlinger samtidigt med angivelse af tid og sted vedlagt 

dagsordenen for begge generalforsamlinger.  

Sidstnævnte ekstraordinære generalforsamling bestemmer anvendelsen af foreningens formue, der dog 

som minimum skal gå til et eller flere jazzarrangementer i Odense jf. foreningens vedtægter § 2. 

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. marts 2019. 

 

Bestyrelsen 


