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Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 20. maj 2015 
 

Vedtægter 

1. Foreningen har hjemsted i Storkøbenhavn. Foreningens formål er at danne rammen om et seriøst or-

kestersamarbejde for amatører gennem en række årlige koncert- og prøveforløb. Orkestret består af 

et strygerensemble, som suppleres med blæsere af hensyn til repertoirevalg. 

Ved koncerterne kan unge musikere under uddannelse gives lejlighed til at medvirke som solister. 

2. Som medlemmer af foreningen optages erfarne amatørmusikere.  

3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som består af foreningens medlemskreds. 

Medlemskredsen fastlægges til enhver tid som de, der deltager aktivt i et prøve- og koncertforløb. 

Stemmeberettigede medlemmer er de, der har indbetalt kontingent i løbet af det forudgående regn-

skabsår. 

4. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, som består af en formand og 3-5 medlemmer, der alle 

vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.  

Dirigenten kan deltage i bestyrelsens møder. 

5. Ordinær generalforsamling afholdes i løbet af andet kalenderhalvår og indkaldes af bestyrelsen med 

mindst 2 ugers varsel. Dagsorden skal indeholde følgende: 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

2. Fremlæggelse af årsberetning og regnskab til godkendelse. 

3. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Valg af kasserer og kritisk revisor.  

6. Behandling af forslag fra medlemmerne, som er indsendt til bestyrelsen senest 7 dage før gene-

ralforsamlingen. 

7. Eventuelt.  

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 30. juni 2015. 

6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.  

Såfremt mindst 5 medlemmer anmoder herom, skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalfor-

samling. 

7. Optagelse af nye medlemmer kan finde sted efter indstilling fra orkestrets medlemmer til afgørelse af 

formand og dirigent. 

8. Bestyrelsen kan fastsætte regler for orkestrets arbejdsform. 

9. Generalforsamlingen træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlem-

mer. 

Vedtægtsændringer eller beslutning om ophævelse af foreningen afgøres dog ved 2/3 stemmeflertal 

blandt de fremmødte medlemmer. 

Der kan stemmes ved fuldmagt, begrænset til 2 pr fremmødt medlem. 

 

Vedtægter trådt i kraft 20. maj 2015 


