VEDTÆGTER
FORENINGEN ’ØSTERSØ SONICS’
Vedtægter musikforeningen Østersø Sonics.
Besluttet på stiftende generalforsamling d. 05.08.2021.

Navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn er Østersø Sonics
Stk. 2 Hjemstedet er på Kjøllergaard
Østermarie, Bornholm.

Formål
§ 2 Det er Østersø Sonics’ formål at tilbyde alle musikinteresserede på Bornholm og i resten af
landet mulighed for at kunne:
1) samle sig om musik og derigennem finde et interessebaseret socialt fællesskab
2) udøve, opleve og dyrke sin musikinteresse gennem arrangementer og rammer
3) udvikle sit musikalske talent
Dette er med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. Det sociale
liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningens virke
og dens videre udvikling som et musikalsk kraftcenter i lokalområdet og videre ud i
verden.
Medlemsforhold
§3 Som medlem kan optages enhver enkeltperson med tilknytning til eller interesse for musik.
§4 Alle medlemmer har stemmeret

Årsmødet
§5 Foreningens højeste myndighed er årsmødet. Dette afholdes i marts måned, og alle
medlemmer skal indkaldes 14 dage før mødet via brev eller mail.
§6 Forslag til behandling på årsmødet skal være indsendt til foreningen senest 1 uge
før årsmødet.

§7 Generalforsamling afholdes ekstraordinært, når styregruppen finder det ønskeligt.
Stk.2 Med indkaldelse udsendes foreningens regnskab til foreningens medlemmer
mindst 3 uger før årsmødets afholdelse.
§8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis mindst en tredjedel af
bestyrelsens medlemmer eller mindst ti medlemmer skriftligt fremsætter forslag herom.
Stk.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af
begæring herom. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker med
mindst l uges varsel hvor dagsorden sendes via e-mail til medlemmerne.
§9 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk.2 Foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.
Stk. 3 Alle ordinære medlemmer som har betalt kontingent forud for
generalforsamlingen er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Dagsorden
§10 Dagsorden for årsmødet skal omfatte:
l. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingentsatser
6. Behandling af strategi og arbejdsplan
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Stk.2 Indkomne forslag fra medlemmerne skal skriftligt være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal være tilgængelige for medlemmerne
senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeafgivning
§11 På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem l stemme.
Stk.2 Stemmeafgivning skal ske skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer begærer dette.
Stk.3 Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelse
§12 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen.
Stk.2 Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender mellem
årsmøderne og virker indenfor rammerne af foreningens formål og vedtægter.
Stk.3 Bestyrelsen konstituerer sig med forperson og næstforperson.
Stk.4 Bestyrelsesmedlemmer repræsenterer foreningens interesser og ikke deres
personlige interesser.
Herudover vælges der hvert andet år en suppleant og en kasserer.
Stk.5 Ved stemmelighed i bestyrelsen er forpersonens stemme afgørende.
§13 Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen blandt foreningens
stemmeberettigede medlemmer for 2 år ad gangen.
Valgbar til bestyrelsen er alene personer som er aktive i foreningen.
Stk.2 Kandidater, som ønsker at opstille til bestyrelsen skal skriftligt tilkendegive deres
ønske overfor bestyrelsen forud for årsmødet og med samme frist som for indkomne
forslag.
Stk.3 Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten i dennes sted indtil
næste årsmøde.
Stk.4 Ved valg til bestyrelsen skal der afgives et antal stemmer svarende til én mere end
halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der kan vælges.
Stk.5 Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt beklæde posten i tre på hinanden følgende
valgperioder, hvorefter de ikke er valgbare til bestyrelsen i minimum en valgperiode.
§14 På årsmødet kan alle stemmeberettigede medlemmer med simpelt flertal
udtrykke mistillid til et bestyrelsesmedlem, herunder foreningens forperson. Vedtages
et mistillidsvotum er bestyrelsesmedlemmet herefter uberettiget til at deltage i
bestyrelsen i den valgperiode bestyrelsesmedlemmet er valgt for.
Stk.2 Afgår et udpeget bestyrelsesmedlem i utide, overgår denne post til
bestyrelsessuppleanten.
Stk.3 Medlemmer af bestyrelsen er først officielt afgået, når dette er meddelt skriftligt til
bestyrelsen.
§15 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Regnskab
§16 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Tegning
§17 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Hæftelse
§18 Foreningen hæfter alene med sin indehavende formue for de forpligtelser som foreningen
påtager sig.
Stk.2 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen
påtager sig.

Udtrædelse og eksklusion
§19 Udtræden af foreningen kan ske uden varsel ved brev til bestyrelsen. Udtrædende
medlemmer har ikke krav på nogen andel af foreningens formue eller på hel eller
delvis tilbagebetaling af kontingent.
Stk.2 Bestyrelsen kan med 2/3-flertal træffe beslutning om at ekskludere et medlem.
Et medlem af foreningens bestyrelse kan ikke ekskluderes af bestyrelsen, men alene af
generalforsamlingen.

Styregruppen
§20 Styregruppen (eller “Forretningsudvalget”) forestår det daglige arbejde.
Stk. 2 Styregruppen nedsættes umiddelbart efter årsmødet ved valg af en enstemmig
bestyrelse.
Stk. 3 Ved varigt forfald kan styregruppen lade sig supplere på det kommende
medlemsmøde.
Stk. 4 Styregruppen er beslutningsdygtigt, når minimum 2 medlemmer er til stede.

Kontingent
§21 Kontingentet fastsættes på årsmødet.

Repræsentanter i Østersø Sonics
§22 Årsmødet udpeger foreningens repræsentanter i Østersø Sonics. Ved varigt forfald udpeger
styregruppen suppleanter.

Vedtægtsændringer
§23 Til ændringer i disse vedtægter kræves 2/3 flertal på et årsmøde, mens alle andre
beslutninger træffes med et flertal.

Foreningens ophør
§24 Foreningens ophør kan kun besluttes på 2 på hinanden følgende årsmøder, der er indkaldt
med dette punkt på dagsordenen, og med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for
forslaget.
Stk. 2 Hvis ophør vedtages, anvendes resterende beløb til musikalske formål på
Bornholm.

Vedtægterne er godkendt ved
underskrifter 19. Januar 2022

