
Forslag til vedtægter
for

MUSIKFORENINGEN  FOR  LEMVIG OG OMEGN

§ 1

Musikforeningens navn er Musikforeningen for Lemvig og Omegn.
Foreningen er stiftet februar 1948. Dens hjemsted er Lemvig Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at udbrede kendskab til og interesse for klassisk
musik ved afholdelse af koncerter og evt. arrangere ture til musikoplevelser
i ind- og udland.

     § 3
        Alle musikinteresserede kan blive medlem af foreningen. Medlemmerne betaler 

det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Betalingen erlægges forud.
Medlemskabet er bindende for et år. Medlemmer fra andre byer ligestilles med 
foreningens medlemmer. 

         Ikke medlemmer har adgang til koncerterne mod entre, der fastsættes af
         bestyrelsen.

§ 4
         Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
         Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Lemvig inden udgangen af maj
         måned.
         Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nød-
         vendigt, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer indsender
         skriftlig begæring herom tillige med forslag til formanden.

§ 5
         Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med en uges varsel ved
         bekendtgørelse i lokale blade.
         Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling
         skal indsendes til formanden senest to dage før generalforsamlingen. Mindst to 

dage inden generalforsamingen fremlægges hos formanden dagsorden med 
eventuelle forslag samt det reviderede regnskab.



§ 6

          Ordinær generalforsaming.
          Dagsorden:
          a.  Valg af dirigent
          b.  Formandens beretning

c.  Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
          d.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 7
          e.  Valg af 2 suppleanter
          f.   Valg af revisor
          g.   Indkomne forslag
          h.   Eventuelt

          Regler for afstemning:
          Stemmeberettigede er alle medlemmer over 18 år.
          Der kan ved fuldmagt afgives stemme for ikke mødte medlemmer.
          Alle afgørelser og valg træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 8.
          Hvis blot et medlem kræver det, skal afstemningen foregå skriftlig.

§ 7
          Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer
          vælges for 2 år ad gangen, således at skiftevis 2 og 3 medlemmer er på valg.
          Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
          Ved evt. stemmelighed i bestyrelsesanliggender er formandens stemme
          udslagsgivende.

§ 8
         Vedtægtsændringer kan vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
         repræsenterede stemmer.
         Opløsning af foreningen kræver repræsentation af mindst halvdelen af
         medlemmerne og vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
         Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær
         generalforsamingen i henhold til § 4. Denne er beslutningsdygtig, dersom
         2/3 af de mødte medlemmer stemmer for foreningens ophør.

§ 9
        Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.



§ 10

          Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver
          tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
          bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11
         Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening eller
         af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Kontrakter med kunstnere kan dog 

tegnes af formanden alene

§ 12

        I forbindelse med foreningens opløsning skal dens formue overgå til
        Lemvig-Thyborøn/Harboøre Musikskoles instrumentfond.

§ 13
       
       Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på en generalforsamling. 

Samtidig ophæves foreningens vedtægter af 26. august 1987.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. maj 2006

dirigentens underskrift


