
Vedtægter for 

Jazzhors 

§1 Navn og hjemsted 

Stk.1 Foreningens navn er Jazzhors, og dens hjemsted 

er Horsens kommune. 

§2 Formål og virke 

Stk.1 Foreningens formål er at udbrede forståelse og 

kendskab til den klassiske jazz for alle interesserede. 

§3 Medlemmer 

Stk.1 Alle uanset alder kan søge medlemskab i 

foreningen 

Stk.2 Medlemmer, som har udvist en særlig indsats for 

foreningen, kan udnævnes til 

æresmedlem(kontingentfri) af en enig bestyrelse. 

§4 Ind-og udmeldelse 

Stk.1 Optagelse i foreningen har fundet sted, når det 

gældende kontingent er betalt. 

Stk.2 Kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt helt eller 

delvist ved udmeldelse. 

§5 Generalforsamlingen 

Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste 

myndighed, og den kan være enten ordinær eller 

ekstraordinær. Begge former er beslutningsdygtige 

uanset de fremmødtes antal. 

Ved afstemninger sker vedtagelser ved simpelt 

stemmeflertal, dog jf. om vedtægtsændringer og 

foreningens opløsning §§ 9 og 10. Stilles der krav fra 

forslagsstilleren om skriftlig afstemning følges kravet. 

Hverken på generalforsamling eller møder kan der 

stemmes ved fuldmagt. 

Der uddeles referat ved given lejlighed efter 

generalforsamlingen. 

Stk.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 

i januar måned, og den indkaldes ved offentliggørelse 

mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse i 

Horsens Folkeblad eller skriftligt til alle medlemmer. 

Forslag, der måtte ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde 

senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. 

 

 

 

Dagsorden skal mindst indeholde følgende faste 

punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af referat fra sidst afholdt 

generelforsamling 

3. Formandens beretning og godkendelse heraf 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 

5. Forslag fra bestyrelsen - herunder 

godkendelse af kontingent 

6. Indkomne forslag fra medlemmerne 

7. Valg til bestyrelse 

8. Valg af revisor og suppleanter 

9. Eventuelt (under eventuelt kan intet vedtages, 

der forpligter medlemmerne). 

Stk.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 

mindst en uges varsel, når et flertal af bestyrelsen eller 

mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skr. begæring 

herom, med angivelse af det eller de emner, der ønskes 

behandlet. 

Stk.4 Medlemsmøder indkaldes med mindst en uges 

varsel af formanden foranlediget af bestyrelsen, eller 

når et flertal af bestyrelsen eller en femtedel af 

medlemmerne fremsætter skr. begæring herom. 

Beslutninger på et medlemsmøde skal altid godkendes 

af generalforsamlingen. 

§6 Bestyrelsen 

Stk.1 foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 

formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 

bestyrelsesmedlemmer. 

Stk.2 På den ordinære generalforsamling vælges for 2 

år ad gangen i nedenstående rækkefølge: 

1. På ulige årstal: 

a. Formand 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 

suppleant 

c. 1 revisor +suppleant 

2. På lige årstal: 

a. 1 kasserer 

b. 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 

suppleant 

 

 



Formanden, kassereren og revisoren vælges efter 

følgende regler: 

• Kandidater opstilles. 

• Hvert medlem kan stemme på en kandidat. 

• En kandidat er valgt, såfremt vedkommende 

opnår det antal stemmer, der svarer til 50 % af 

foreningens medlemmer. 

• Såfremt ingen kandidat opnår ovenstående 

antal stemmer, går de to kandidater, der har 

opnået flest stemmer videre til omvalg. 

• I tilfælde af stemmelighed ved omvalget, 

afholdes nye valg indtil en er valgt med 

stemmeflertal. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges efter opstilling af 

kandidater. Det opstilles mindst antallet af 

bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er valgt ved 

flest stemmer efter formanden henholdsvis kassereren. 

For alle valg gælder det, at de kan være genvalg. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og 

sekretær. 

Medlemmer, der ikke er til stede ved 

generalforsamlingen, kan ikke vælges eller genvælges, 

medmindre skriftligt tilsagn om at ville modtage valg 

forligger. 

Stk.3 Næstformanden fungerer som formand, når 

denne er forhindret. 

Kassereren fører regnskab og udarbejder budget. 

Sekretæren udarbejder internt arbejdsnotat ved alle 

møder samt nødvendige referater. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er 

mødt, heraf formand eller næstformand. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens henholdsvis 

næstformandens stemme afgørende. 

§7 Kontingent 

Stk. 1 Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent 

opkræves en gang årligt og er gældende i det år, 

generalforsamlingen finder sted. Kontingentet gælder 

for perioden 01.03 – 28.02. 

Stk.2 Ekstraordinært kontingent kan kun opkræves efter 

en godkendelse af generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

§8 Regnskab 

Stk.1 Regnskabet er fra 1. januar til 31.december og 

fremlæges ved den ordinære generalforsamling. 

Stk.2 Regnskabet føres af kassereren på en af 

bestyrelsen anerkendt måde, ligesom kassereren 

foretager udbetalinger efter regler fastsat af 

bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter endvidere regler for 

midlernes anbringelse. 

Stk.3 det reviderede regnskab skal foreligge senest en 

uge før generalforsamlingen. 

Revisoren kan til enhver tid foretage kasserereftersyn. 

Meddelelser om sådanne eftersyn skal føres til referat.  

§9 Vedtægtsændringer 

Stk.1 Forslag til vedtægtsændringer kræver, at forslag 

skal være opført under dagsordenen til den ordinære 

generalforsamling. 

Stk.2 For ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 

2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede 

stemmer for vedtagelsen. 

Stk.3 Dersom det krævede flertal på 2/3 af de 

fremmødte udgør mindre end 1/3 af foreningens 

medlemmer, indkaldes med mindst en uges varsel og 

inden en måned til ekstraordinær generalforsamling. På 

denne ekstraordinære generalforsamling sker 

vedtagelser med simpelt stemmeflertal- 

§10 Opløsning af foreningen 

Stk.1 For vedtagelse af foreningens opløsning kræves, 

at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne 

stemmer er for vedtagelsen. 

Foreningens midler skal anvendes i overensstemmelse 

med foreningens formål eller tilgå andre almennyttige 

formål. 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. maj 

1990. 

Ændret på generalforsamlingen januar 2003 af den 

dengang siddende bestyrelse.   


