Nord-Als Musikfestivalforening

Vedtægter

Vedtægter for Nord-Als Musikfestivalforening.
§ 1.
Foreningens navn er Nord-Als Musikfestivalforening
Foreningens hjemsted er Nordborg
§ 2.
Foreningens formål er på lokalt plan at fremme, støtte og udvikle musiklivet på Nord-Als
med hovedvægten lagt på rytmisk musik og folkemusik.
Til opfyldelse af formålet, skal foreningen bla. etablere, drive eller støtte et musikværksted
på Nord-Als.
§ 3.
Foreningens løbende forretninger varetages af et sekretariat.
Sekretariatsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen efter følgende system:
Formand + 2 sekretariatsmedlemmer vælges i lige år.
Kasserer, sekretær + 2 sekretariatsmedlemmer vælges i ulige år.
Sekretariatet kan vælge at indstille til årsmøde at der kan oprettes ekstra grupper for en 2
årig periode.
Der vælges suppleanter for de 2 sekretariatsmedlemmer der er på valg.
Sekretariatet skal bestå af formand, kasserer, sekretær og 1 medlem fra hver af de følgende
grupper: Teknisk gruppe, arrangementsgruppen, musikgruppen og PR. gruppe, samt et sekretariatsmedlem af en eventuel ekstra gruppe.
Derudover skal der være en sikkerhedsgruppe, hvor foreningens formand er medlem.
Alle medlemmer til sekretariatet vælges direkte på årsmødet.
Såfremt formand, kasserer, eller sekretær afgår i valgperioden, indkaldes der til ekstraordinært årsmøde, med det ene punkt på dagsordenen at få valgt formand, kasserer eller sekretær.
Sekretariatet fastsætter selv sin forretningsorden.
Sekretariatet kan nedsætte arbejdsgrupper, der på sekretariatets ansvar udfører særlige opgaver eller forestår enkeltarrangementer.
Sekretariatet tegner foreningen udadtil, og gennemfører foreningens beslutninger i overensstemmelse med vedtagelser på ordinære eller ekstraordinære årsmøder.
Tegningsberettiget i alle henseender for foreningen er formanden i foreningen med 1 andet
bestyrelsesmedlem, eller ved formandens forfald, 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Tegningsberettiget i alle henseender for foreningen er 1 sekretariatsmedlem fra en af de
respektive grupper: Teknisk gruppe, arrangementsgruppen, musikgruppen og PR. gruppen,
samt et medlem fra sekretariatet, uden hensyn til hvilke poster dette medlem måtte beklæde.
Genvalg til sekretariatet kan finde sted.

§ 4.
Foreningen afholder ordinært årsmøde i sidste kvartal.
Foreningen afholder ordinært årsmøde hvert år i februar måned.
Dagsordenen til årsmødet skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af årsregnskabet, samt beslutning om anvendelse af overskud, eller
dækning af tab.
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg:
Valg til sekretariatet i henhold til §3 samt valg af 2 medlemmer som interne regnskabskontrollanter.
Valg af revisor. Valg af registreret revisorfirma
Evt.

§ 5.
Indkaldelse til årsmøde sker ved annoncering i den lokale ugepresse med mindst 14 dages
varsel.
§ 6.
Forslag til behandling på årsmøde skal være sekretariatsformanden i hænde senest 8 dage
før årsmødet afholdelse.
§ 7.
Ekstraordinært årsmøde afholdes, såfremt 3 medlemmer af sekretariatet eller mindst 15
medlemmer ønsker det.
Mødet skal afholdes senest 5 uger efter, begæring er modtaget af foreningens formand.
§ 8.
Årsmødet er foreningens øverste myndighed.
Årsmødet skal afholdes på Nordals.
§ 9.
Årsmødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende
medlemmer, der senest ved årsmødets begyndelse har betalt gyldigt kontingent.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Beslutning om vedtægtsændringer kan alene træffes, såfremt dette er angivet i § 5 nævnte
annoncering. Endvidere skal forslaget henligge til gennemsyn hos sekretariatets medlemmer
de sidste 8 dage før årsmødets afholdelse.

§ 10.
Foreningens regnskab år løber fra 1.10 – 30.9, første gang efter nærværende vedtægtsændring dog 1.1.2009 – 30.9.2009.
§ 11.
Opløsningen af foreningen kan alene ske ved årsmødebeslutning efter de for vedtægtsændring gældende regler.
Ved opløsning overgår foreningens aktiver til musikfremmende formål på Nord-Als.
Vedtaget på stiftende årsmøde på Nordborg slot den 5. februar 1981.
Revideret på årsmødet den 14. september 1981
Revideret på årsmødet den 26. september 1983
Revideret på årsmødet i marts 1984
Revideret på årsmødet den 11. februar 1990
Revideret på ekstraordinært årsmøde den 12. marts 1995
Revideret på årsmødet den 20. februar 2005
Revideret på årsmødet den 8. november 2015.

Formand Karsten Fibiger

Kasserer Gerda Hansen

Sekretær Morten Rasmussen

PR-Grp. Berit Fibiger

Musik Grp. Bjørn Wilke

Arr.-Grp. Thomas Jessen

Tek.-Grp. Rene Mehlberg

Krea.-Grp Mads Ellesgaard
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