Vedtæ gte r f or Silk ebo rg Rhy thm & Blu es Ass ociati on
§1

Navn, formål og hjemsted
Foreningens navn er ”B’Sharp”, Silkeborg Rhythm & Blues Association.
Dens hjemsted er Silkeborg kommune. Foreningens adresse er formandens.
Foreningens formål er at udbrede kendskab til og forståelse for Rhythm &
Blues musikken blandt borgere i Silkeborg kommune og region Midtjylland,
gennem afholdelse af koncerter m.m. i Silkeborg kommune.
Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for ethvert
interesseret publikum gennem relevant information til offentligheden.
Foreningen skal arbejde på at fremme Rhythm & Blues musikken både lokalt
og på landsplan.

§ 2 Medlemsforhold
a) Optagelse og medlemsstatus
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der kan tilslutte sig
foreningens formålsparagraf. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent.
Medlemsskabet gælder 12 måneder fra indmeldelsesmåneden.
Forlængelse af aktivt medlemskab sker ved fornyet indbetaling af kontingent
for det følgende kalenderår. Indtil betaling er registreret, vil det pågældende
medlem være registreret som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke
ret til rabat til foreningens arrangementer.
b) Kontingentfastsættelse
Kontingentet fastsættes af foreningens bestyrelse.

§ 3 Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer –
bestående af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 3
bestyrelsesmedlemmer - samt 2 suppleanter.
Valgperioden er to foreningsår.
På lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant på valg. På ulige år
er 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant på valg.
Tillige skal der vælges 1 revisor. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen fastsætter gældende regler for kontingentbetaling og
arrangementsafvikling mv.

§ 4 Generalforsamlingen
a) Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
b) Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets første kvartal.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst to bestyrelsesmedlemmer, eller mindst 2/3 af
foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, med angivelse af
grund. I sidstnævnte tilfælde, skal ekstraordinær generalforsamling
afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages
varsel.
Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge
forslag til vedtægtsændringer.
Regnskabet kan rekvireres hos foreningens kasserer.

c) Møde- og stemmeberettigede.
Der er offentlig adgang til generalforsamlingen.
For at have stemmeret skal man være medlem, eller have været medlem i det
forløbne foreningsår.
Alle registrerede hjælpere og sponsorer betragtes som medlemmer.
d) Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om
foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne år til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og revisor.
På generalforsamlingen afgøres ethvert spørgsmål ved almindeligt stemme
flertal.
Hver stemmeberettiget har én stemme. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Ved beregning af flertallet medregnes hverken blanke eller
ugyldige stemmer.

§5

Regnskab og formue
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af
foreningens revisor. Revisoren skal være valgt blandt medlemmerne uden for
bestyrelsen.

Vedtægter

Den af foreningen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i
foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen
opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler foreningens udgifter.
Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter i en sådan
form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri,
og udarbejder foreningens årsregnskab, samt fremlægger dette ved den
ordinære generalforsamling.
Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så
vidt muligt være rentebærende.
§6

Tegning og hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Tegningsberettiget er Formanden og Kasserer.

§7

Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægt kræves
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§8

vedtagelse

på

en

Opløsning og fusion med andre foreninger
Til foreningens opløsning eller fusion med andre foreninger kræves
vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige
medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at
indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med
2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning forholdes med foreningsformuen som følger:
Den til rådighed værende nettoformue skal ved foreningens opløsning gå
til musikformål, der opfylder foreningens formålsparagraf.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 31. marts 2018.
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