Vedtægter for Furesø Musikforening
§1 Foreningens navn er Furesø Musikforening og er hjemmehørende i Furesø kommune.
Medlemskab af foreningen er åben for alle interesserede personer.
§2 Foreningens primære formål er at arrangere koncerter og andre musikalske aktiviteter.
Foreningen kan tage andre initiativer, der tjener til formidling og udbredelse af musik.
§3 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2
år ad gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer
er på valg i lige år. Desuden vælges en suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
§4 På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer har tegningsret for foreningen.
§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling
indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og afholdes inden udgangen af januar måned. På
generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Kassereren aflægger beretning og regnskab, og der foretages valg til bestyrelsen. Desuden vælges
blandt foreningens medlemmer 2 revisorer, og endelig træffes der bestemmelse om kontingentets
størrelse for det kommende år. Ved valg til bestyrelsen kan alle tilstedeværende medlemmer
stemme på indtil 3 personer. Ved andre valg og afstemninger har hvert medlem 1 stemme. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
$6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7
dage forinden. Bestyrelsen foranlediger sådanne forslag omdelt skriftligt på generalforsamlingen.
Indkomne forslag vedtages ved simpelt flertal. Forslag til ændring af foreningens formål (§2) eller
forslag om opløsning af foreningen kræver dog et flertal af foreningens medlemmer eller simpelt
flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
§7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når
skriftlig begæring herom fremsættes af mindst 1/3 af foreningens medlemmer. For ekstraordinær
generalforsamling gælder samme regler om frister og indkaldelse som beskrevet i §5.
§8 Ved opløsning af foreningen anvendes dens midler efter generalforsamlingens bestemmelser
til et formål, der svarer til foreningens.

