Vedtægter for Foreningen Amatørsymfonikerne
1. Navn og formål
1.1. Foreningens navn er Amatørsymfonikerne.
1.2. Foreningens formål er at muliggøre medlemmernes sammenspil i orkesteret af samme
navn og på anden måde at fremme udøvelse af amatørmusik.
2. Medlemmer
2.1. Som medlemmer af foreningen optages habile amatørmusikere med interesse for symfonisk musik.
2.2. Nye medlemmer optages for en prøveperiode omfattende et koncertforløb. Efter afsluttet
prøveperiode tager den pågældende gruppeformand sammen med det indtrædende medlem stilling til eventuelt permanent medlemskab af foreningen. I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen afgørelse.
2.3. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvor mange medlemmer foreningen skal have, og
om fordelingen af medlemmer på instrumenter.
2.4. Udmeldelse kan ske ved tilkendegivelse herom til bestyrelsen eller foreningens kasserer.
Indbetalt kontingent refunderes ikke i forbindelse med udmeldelse af foreningen.
3. Bestyrelse
3.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består
af 7 medlemmer, hvoraf 5 afgår hvert år på den ordinære generalforsamling, medens 2 bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens beslutning fortsætter i den kommende valgperiode. Genvalg af afgående bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
3.2. Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en formand. Bestyrelsen udpeger tillige
blandt foreningens medlemmer en kasserer, som ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.
3.3. Foreningen tegnes af formanden sammen med 1 af bestyrelsens øvrige medlemmer.
4. Generalforsamling
4.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved mundtlig meddelelse ved de 2 sidste prøver inden datoen for generalforsamlingens afholdelse eller ved skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel. Den
ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års oktober måned.
4.2. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt mødedirigent, der afgør alle
spørgsmål om forhandlingsmåde, stemmeafgivning m.v.
4.3. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen som minimum omfatte følgende
punkter:
Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.
Meddelelse fra bestyrelsen om dennes valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for den
kommende periode.
Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer.
Fastsættelse af årskontingent.
Eventuelt.
4.4. På generalforsamlingen træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

4.5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter krav fra bestyrelsen eller fra mindst 10
medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter de samme regler
som indkaldelse til ordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling er kun
beslutningsdygtig, når mindst 40 % af medlemmerne er til stede.
4.6. Til ændring af foreningens vedtægter, beslutning om foreningens opløsning eller sammenslutning med en anden organisation kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt og stemmer for et sådant forslag.
5. Kontingent
5.1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og skal indbetales fuldt
ud til kassereren senest den 1. december. Kassereren kan i særlige tilfælde træffe aftale
om afdragsvis betaling af årskontingentet.
6. Årsregnskab
6.1. Regnskabsåret omfatter perioden fra 1/9 til 31/8. Årsregnskabet udarbejdes af kassereren,
der senest 20 dage efter regnskabsårets afslutning udleverer regnskabet til foreningens revisorer.
6.2. Årsregnskabet revideres og påtegnes af begge revisorer. Revisorernes eventuelle bemærkninger til regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling sammen med
årsregnskabet.
6.3. Årets resultat overføres til næste regnskabsår.
6.4. Foreningen kan under ingen omstændigheder udbetale udbytte til medlemmer eller andre.
6.5. Foreningen hæfter kun med sin foreningsformue.
7. Opløsning af foreningen
7.1. Såfremt en generalforsamling med det i pkt. 4.6 anførte kvalificerede flertal beslutter foreningens opløsning, bestemmer forsamlingen tillige, ved hvem og hvorledes dette skal ske,
samt på hvilken måde en eventuelt resterende foreningsformue skal anvendes til fremme
af foreningens formål.
Vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling, den 2. november 2010.

