VEDTÆGTER FOR MIDTSJÆLLANDS KAMMERORKESTER

§1
Foreningens navn er Midtsjællands Kammerorkester, og dens formål er at skabe rammerne for
kammerorkestrets virksomhed.
§2
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i begyndelsen af sæsonen, dog senest 15. september.
Indkaldelse til generalforsamling sker elektronisk til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.
For medlemmer, der ikke har opgivet E-mail-adresse skal indkaldelsen ske skriftligt.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet, skal afleveres skriftligt til styregruppen senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.
§3
Orkestrets virksomhed planlægges af en styregruppe i fællesskab med dirigent og udvalgte
orkestermedlemmer efter behov. Styregruppen har det overordnede ansvar for denne planlægning.
Styregruppen, som består af tre medlemmer, har den daglige ledelse af foreningen.
Generalforsamlingen vælger styregruppen bestående af formand, kasserer og et medlem.
Derudover vælger generalforsamlingen en nodearkivar, en webmaster/mistress og en suppleant.
Styregruppens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen og således, at
det ene år er et og det andet år er to medlemmer på valg.
Valgperioderne skal tilrettelægges således, at formand og kasserer ikke er på valg samme år.
Nodearkivar og webmaster/mistress vælges for to år ad gangen. Suppleanten vælges for ét år.
Hvis et medlem af styregruppen afgår mellem de ordinære generalforsamlinger, indtræder suppleanten i
styregruppen. Hvis Nodearkivar eller webmaster/mistress afgår mellem de ordinære generalforsamlinger
udpeger styregruppen en anden fra orkestret.
Der vælges for et år ad gangen en revisor, som gennemgår og påtegner regnskabet, før det forelægges
generalforsamlingen til godkendelse.
§4
Foreningen kan tegnes af formanden og kassereren.
Styregruppen fører et fuldstændigt regnskab over foreningens indtægter, udgifter og formue.
Regnskabsåret følger orkestersæsonen, dvs. fra 1. august til 31. juli. Regnskabet fremlægges på den
ordinære generalforsamling.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§5
Generalforsamlingen ansætter en dirigent, som også er 0rkesterets kunstnerisk leder, for én sæson ad
gangen. Hvis dirigenten fratræder inden for en valgperiode, kan styregruppen ansætte en anden dirigent
og kunstnerisk leder frem til næste ordinære generalforsamling.
Orkestrets program tilrettelægges af styregruppen og dirigenten i forening.

§6
Nye medlemmer har en gensidig prøvetid på 3 måneder. I denne periode besluttes arten og omfanget af
den fremtidige medvirken ved drøftelser mellem det kommende medlem, styregruppen og dirigenten.
Efter endt prøvetid bliver ansøgeren medlem af foreningen og kontingentpligtig.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til styregruppen.

§7
Ethvert medlem hæfter økonomisk for de noder, som udlånes til medlemmet fra foreningens nodearkiv
eller andre nodesamlinger.

§8
Foreningskontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvis der ikke
er nævnt andet i vedtægterne, tages beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§9
Til en vedtægtsændring kræves, at mindst halvdelen af alle de medlemmer, der på tidspunktet for
generalforsamlingen er stemmeberettigede, stemmer for ændringsforslaget.

§ 10
Styregruppen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Styregruppen skal straks og med et varsel på mellem 8 og 21 dage indkalde til en sådan, hvis mindst
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Ønsket skal fremsættes skriftligt til styregruppen tillige med en motiveret angivelse af, hvad der ønskes
behandlet.

§ 11
Foreningens ophør kan besluttes af generalforsamlingen med ¾ flertal af de stemmeberettigede
medlemmer. Hvis der på den første generalforsamling ikke er mødt så mange medlemmer, at
vedtagelsen kan opnå det nødvendige flertal, indkaldes straks og med mindst 14 dages varsel til en ny,
ekstraordinær generalforsamling. Her kan beslutningen træffes af de fremmødte ved simpel
flertalsbeslutning.
Samtidig besluttes, hvorledes orkestrets materialer, midler og nodesamling skal disponeres.

Således vedtaget på generalforsamlingen onsdag den 14. august 2013.

Janna Linn Grunth

Karen Brinch Kaas

Nils Hjelm-Hansen

Formand

Kasserer

Medlem

