Vedtægter for Hellerup Kammermusikforening
Vedtaget 9.4.2018

Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Hellerup Kammermusikforening. Foreningen blev stiftet den 5. februar 1946, og har hjemsted i Gentofte
Kommune.
Formål
§ 2. Foreningens formål er at fremme kendskabet til klassisk
musik, først og fremmest kammermusik. Dette sker ved afholdelse
af koncerter—mindst 5 i sæsonen—med kunstnere fra ind- og
udland.
Medlemmer og medlemskab
§ 3. Medlemskab opnås ved betaling af kontingent.
Stk 2. Medlemskab fortsætter fra sæson til sæson, forudsat
kontingent for næste sæson er rettidigt indbetalt. Har et medlem
ikke betalt sit kontingent i en sæson betragtes vedkommende som
udtrådt af foreningen.
Stk 3. Generalforsamlingen kan på basis af indstilling fra en
enig bestyrelse vedtage at udnævne et medlem af foreningen til
livsvarigt æresmedlem som anerkendelse for en ekstraordinær indsats for foreningen. Tilsvarende kan Generalforsamlingen beslutte
at fratage et medlem det tildelte æresmedlemskab. Æresmedlemmer er kontingentfrie, men har rettigheder som ved almindeligt
medlemskab.
Kontingent
§ 4. Kontingentet skal være indbetalt senest ved 1. koncert i
sæsonen.
Stk 2. Medlemmer, som er under uddannelse eller som ikke er
fyldt 25 år ved sæsonens begyndelse, betaler nedsat kontingent.
Stk 3. Nye medlemmer, der indmelder sig efter sæsonens 1.
koncert, betaler et nedsat kontingent, der fastlægges efter antallet
af resterende koncerter.
Generalforsamling
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk 2. En generalforsamling, ordinær så vel som ekstraordinær,
er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.
Stk 3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden
for kalenderårets første kvartal.
Stk 4. Indkaldelse til alle former for generalforsamling sker
ved bestyrelsens foranstaltning og med mindst 30 dages varsel.
Indkaldelse sker via brev eller email og kan tillige annonceres
på foreningens hjemmeside, på koncertprogrammer og ved den
umiddelbart forudgående koncert. Forslag, der ønskes behandlet på
den ordinære generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 30. november.
Stk 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formanden aflægger bestyrelsens beretning
4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab
5) Forslag til generalforsamlingsbeslutning
6) Forslag til budget for indeværende kalenderår samt forslag
til koncertantal, medlemskontingenter og løssalgspriser for
den kommende sæson.
7) Valg af bestyrelse og revisor
Stk 6. Efter afholdt generalforsamling udarbejdes beslutningsreferat, der underskrives af dirigent og referent. Referatet
udsendes per e-mail til foreningens medlemmer senest to måneder
efter generalforsamlingens afholdelse.
Stk 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et
flertal i bestyrelsen beslutter det, eller mindst 50 medlemmer
skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der
ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes
inden 45 dage, efter ønsket er fremsat.
Stemmeret og afstemningsregler
§ 6. Alle generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt
stemmeflertal
blandt
de
fremmødte
stemmeberettigede
medlemmer. Dog kræves til vedtægtsændringer, udnævnelse

af æresmedlemmer, fratagelse af æresmedlemskab samt til
foreningens opløsning mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer jf. §3 stk 3, §§10 og 11.
Stk 2. Foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen forudsat de har været medlem i mindst én hel sæson
og kontingent er betalt.
Stk 3. Valg af bestyrelse, revisor og afstemning vedrørende
æresmedlemskab skal foregå skriftligt blot ét af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Bestyrelse
§ 7. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen som
består af 8 medlemmer.
Stk 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at der det ene år vælges 4
bestyrelsesmedlemmer, og det andet år vælges de resterende
bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Stk 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen
før udløbet af sin valgperiode, supplerer bestyrelsen sig selv for
perioden indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor
der finder nyvalg sted for den resterende del af det afgående
bestyrelsesmedlems valgperiode. Hvis formanden udtræder af
bestyrelsen under sin valgperiode fungerer næstformanden indtil
næste ordinære generalforsamling.
Stk 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og
træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Bestyrelsen udarbejder sæsonprogram, budget og regnskab.
Formanden sørger for indsendelse af ansøgninger og regnskaber
til myndighederne og andre relevante instanser.
Stk 6. Bestyrelsesmøder afholdes på foranledning af formanden
eller på begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer
deriblandt formand eller næstformand er til stede. Til beslutning
kræves simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Stk 7. Kassereren fører foreningens regnskab, sørger for
opkrævning af kontingenter og er bemyndiget til at disponere
over foreningens kasse- og bankbeholdning til betaling af
foreningens udgifter.
Regnskab, revision og budget
§ 8. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk 2. Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges
for 1 år ad gangen på generalforsamlingen. Revisoren må ikke
være medlem af bestyrelsen.
Stk 3. Det reviderede regnskab med revisors eventuelle
bemærkninger og bestyrelsens forslag til næste års budget
omdeles på generalforsamlingen.
Tegning og hæftelse
§ 9. Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.
Stk 2. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den
foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse.
Vedtægtsændringer
§ 10. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en generalforsamling og skal fremgå som et særskilt punkt på indkaldelsen
til generalforsamlingen.
Opløsning
§ 11. Foreningens opløsning kan kun besluttes på en
generalforsamling og skal fremgå som et særskilt punkt på
indkaldelsen til generalforsamlingen. Ved opløsning deponeres
foreningens formue og ejendele hos Gentofte Kommune, der kan
anvende det deponerede til lignende formål.

