§ 1: Navn.
Foreningens navn er "Horsens Harmonikaklub".
Foreningen er hjemmehørende i Horsens Kommune.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede. Alle
afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

§ 2: Formål.
Det er først og fremmest klubbens formål at samle, bevare, og meget gerne udbrede
interessen for harmonikamusik og musikforståelse i Horsens-området.

§ 5a: Suppleanter
Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant for 1 år ad gangen.
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden tiltræder suppleanten for tiden
indtil næste ordinære generalforsamling.
.
§ 6: Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
Indkaldelse hertil skal ske skriftligt med mindst l måneds varsel, og den skal indeholde
dagsordenen for generalforsamlingen.

Aktiviteterne skal tilrettelægges, så der er aktivitetsmuligheder for medlemmer i alle aldre,
og på alle trin i deres musikalske udvikling. Endvidere skal aktiviteterne tilrettelægges, så
de på pædagogisk vis udvikler de musikalske anlæg. Praktisk skal de således omfatte såvel
solo- som samspil.
§ 3: Medlemskab,
Tegning af medlemskab er åben for alle interesserede. Udmeldelse kan ske efter ønske.
Medlemmer, der modarbejder foreningens formål eller interesser, kan af bestyrelsen
ekskluderes. Eksklusionen skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
Medlemmer, der ikke betaler kontingent inden 10 dage efter første rykker, betragtes som
udmeldt.
Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem, hvis den pågældende på særlig
fortjenstfuld måde har varetaget Horsens Harmonikaklubs interesser.
Bestyrelsesbeslutningen skal være enstemmig.
§ 4: Kontingent.
Kontingentets størrelse fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales helårligt forud til kassereren, der indsætter beløbet på en konto, der er
valgt af bestyrelsen.
§ 5: Bestyrelsen.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:
1: Fire medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling
2: Bestyrelsen kan suppleres med en repræsentant for de lærere, der underviser på
hold arrangeret af Horsens Harmonika Klub.
De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen, med valg af to
bestyrelsesmedlemmer årligt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning mellem de
implicerede.
På det første bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen formand, kasserer og sekretær.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller
bestyrelsesbeslutning, eller efter skriftlig anmodning fra mindst 1/4 af de
stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse hertil sker med varsel som til en ordinær
generalforsamling, og dagsordenen skal være angivet i indkaldelsen. En ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes inden 3 måneder efter begæring herom er fremsat.
Årsregnskabet udleveres på generalforsamlingen og udsendes efterfølgende til
medlemmerne sammen med referatet af generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabets aflæggelse
4: Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.
5: Valg af revisor og suppleant
6: Indkomne forslag
7: Fastsættelse af kontingent
8: Eventuelt
Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og
stemmeafgivningen. Stemmeafgivning skal ske skriftligt, hvis ét medlem ønsker dette.
Alle medlemmer over 16 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Medlemmer i
restance har ikke stemmeret og er ikke valgbare.
De på en generalforsamling behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 7: Vedtægtsændring.
Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer kræves, at mindst 1/2 af foreningens
samtlige stemmeberettigede medlemmer er fremmødte på generalforsamlingen, og at
beslutningen vedtages med mindst 1/2 af de afgivne stemmer.
Har en ordinær generalforsamling på grund af for ringe fremmøde ikke været i stand til at
nå frem til en vedtagelse, kan der med sædvanligt varsel indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med de nævnte 1/2 majoritet uden hensyn til,
om der er fremmødt under 1/2 af foreningens samtlige medlemmer.
§ 8: Protokol.
Over det på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne passerede, skal der føres en
protokol.
§ 9: Revision.
Revisionen af foreningens regnskaber foretages af den af generalforsamlingen valgte
revisor. Revisoren vælges for 1 år ad gangen. Endvidere vælges hvert år 1
revisorsuppleant.
§ 10: Årsregnskab.
Foreningens regnskabsår afsluttes pr. 30.6. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og
forsynes med revisorens påtegning.
§ 11: Ansvar.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.
§ 12: Hæftelse.
For foreningens gæld hæfter alene foreningen.
§ 13: Opløsning af foreningen.
Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af
foreningens samtlige stemmeberettigede medlemmer er fremmødte på
generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Har en ordinær generalforsamling på grund af for ringe fremmøde ikke været i stand til at
nå frem til en vedtagelse, kan der med sædvanligt varsel indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med de nævnte 2/3 majoritet uden hensyn til,
om der er fremmødt under 2/3 af foreningens samtlige medlemmer.
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue Dansk Røde Kors.

Vedtægter
for Horsens Harmonikaklub
Gældende fra den 31.10.2010

