Vedtægter for Ærø Folkelige Musikforening
§1. Foreningens navn er Ærø Folkelige Musikforening
§ 2. Foreningens formål er at styrke den folkelige musik på Ærø, bl. a. ved at arrangere
harmonikafestival og andre koncertarrangementer på Ærø. Tillige kan foreningen støtte kulturelle –
og sportsforeninger.
§ 3. Alle interesserede kan optages som medlem.
§ 4. Kontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
§ 5. Medlemmer som ikke betaler kontingentet bliver automatisk udmeldt 2 måneder efter
udsendelse af opkrævning.
§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år
inden udgangen af november måned. Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen meddeles medlemmerne i Ærø Ugeavis eller lignende medie. Forslag der ønskes
forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har betalt kontingent. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt
stemmeflertal.
§ 7. Dagsorden ved den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Kontingentfastsættelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftlig begæring af mindst
1/3 af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
§ 8. Foreningen ledes af en bestyrelsen på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. De
valgte bestyrelsesmedlemmer afgår på skift, således at generalforsamlingen hvert år vælger
henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med en formand. Bestyrelsen kan søge ekstern assistance i det omfang, den
finder det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede.

§ 9. Foreningens regnskabsår er 1. september til 31. august. Regnskabet revideres af to på hvert års
ordinære generalforsamling valgte revisorer.
§ 10. Vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af det totale antal
stemmer. Opnår forslaget ikke de til vedtagelse fornødne stemmer, indkaldes til ny
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.
§ 11. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger.
§ 12. Såfremt foreningen opløses kan foreningens eventuelle formue bruges til formål anvist af den
siddende bestyrelse. Dog må ingen midler tilgå foreningens medlemmer.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2010.
Valgt bestyrelse:
Hanne Lindholm, Vibeke Lykke Friis, Kim Groth Andersen, Søren Storm og Ole Skærning.

