
 

Vedtægter for Musikforeningen Lydbølgen 

§ 1 Musikforeningen har hjemsted i Favrskov Kommune 

§2 Foreningens formål er på ikke kommerciel basis, at afholde musikarrangementer med Live optræden. 

§3:  Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er 

medlem af foreningen. 

 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af 

generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. 

 En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. 

§4 Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af juli. Der indkaldes med 3 ugers varsel og fristen for 

indsendelse af forslag er 3 hverdage før. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for 

ændringerne. Alle gyldige medlemmer har ret til at afgive en stemme i forbindelse med eventuelle afstemninger. 

 Dagsorden for en ordinær generalforsamling: 

- Valg af dirigent 

- Beretning fra formand 

- Fremlæggelse af godkendt regnskab 

- Indkomne forslag 

- Valg i henhold til §6 

- Valg af revisor 

- Eventuelt  

§5 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen ved at indkalde med en måneds varsel 

og dette hvis mindst 7 medlemmer måtte ønske det.  

§6 Bestyrelsen vælges ved generalforsamlingen og konstituerer sig selv med formand, næstformand, og kasserer og 

mødes ca. 4 gange årligt.  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der vælges minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. 

§7 Foreningskontingentet er fastsat til kr. 100,- årligt pr medlem.  

§8 Foreningens formue opbevares på bankkonto, hvortil den bestemmende del af bestyrelsen giver, formanden 

fuldmagt til at disponere. 

 8 dage før afholdelse af generalforsamling aflægges der et regnskab med behørig påtegning fra den 

generalforsamlingsvalgte revisor.   

§9 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. 

 

§10 Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje og 

med 2/3 af de fremmødtes stemmer for forslaget. 

Evt. formue skal, ved opløsningen, udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af 

foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling. 
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