Vedtægter for Musikforeningen RUSK
Navn
§ 1: Foreningens navn er: ” RUSK – Rytmisk Musik København”.
Stk. 2: Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune.
Formål
§ 2: Foreningens formål er:
At fremme udfoldelsesmulighederne for rytmiske amatørmusikere i Københavns Kommune.
At forestå driften og formidlingen af øvelokaler for rytmisk amatørmusik – primært for børn og unge under 25 år i Københavns Kommune.
At gennem deltagelse i foreningsarbejde at fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning.
Medlemmer
§ 3: Som medlemmer optages enhver med interesse for foreningens aktiviteter samt aktivt udøvende rytmiske amatørmusikere, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Stk. 2: Indmeldelse sker ved betaling af kontingent.
Stk. 3: Som medlem er man automatisk medlem af enhver interesseorganisation, som bestyrelsen finder det relevant for foreningen at være medlem af, jf. vedtægternes §6,
stk. 9.
Stk. 4: Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter restancefrister.
Stk. 5: Et medlem, der skader foreningens interesser eller foreningens omdømme, kan eksluderes fra foreningen. Bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion eller
udelukkelse fra foreningen. Beslutninger om eksklusion kræves indbragt for foreningens generalforsamling.
Kontingent
§ 4: Generalforsamlingen fastsætter foreningens kontingenter. Kontingentet betales forlods for en måned ad gangen. Betalingsform fastlægges af foreningens bestyrelse.
Stk. 2: Kvittering for betalt kontingent udgør det gyldige medlemsbevis.
Generalforsamling
§ 5: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 14 dages varsel af
bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Stk. 3: Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret ved generalforsamlingen.
Stk. 4: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Afstemningen foregår ved håndsoprækningen. Dog kan der forlanges
skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker det. Valg til bestyrelsen foregår altid ved skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan man stille op
til bestyrelsen ved gyldig fuldmagt. Denne skal dog være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling
Stk. 5: Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal, dog med undtagelse af formåls- og opløsningsparagraffer, § 2 og § 8, der kræver mindst 2/3 af
de afgivne stemmer.
Stk. 6: Dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:
1)
Valg af dirigent og referent.
2)
Valg stemmetællere.
3)
Formandsberetning.
4)
Godkendelse af årsregnskab.
5)
Indkomne forslag.
6)
Valg af bestyrelse.
7)
Valg af revisor.
8)
Evt.
Stk. 7: Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/10 af medlemmerne med angivelse af
motiveret dagsorden.
Bestyrelse
§ 6: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer samt menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4: Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, i dennes fravær af næstformanden. Dog kan 2 bestyrelsesmedlemmer begære bestyrelsesmøde afholdt. Bestyrelsesmøde
afholdes mindst 6 gange om året.
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 6: Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 7: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
Stk. 8: Bestyrelses- el. udvalgsmedlemmer arbejder frivilligt. Intet medlem af bestyrelsen eller af foreningens udvalg kan aflønnes.
Stk. 9: Bestyrelsen kan til enhver tid træffe beslutning om at indmelde foreningen i en relevant interesseorganisation.
Regnskab og økonomi
§ 7: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2: Årsregnskabet forelægges foreningens generalforsamling i revideret stand.
Stk. 3: Foreningens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
Stk. 4: Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for generalforsamlingen for anvendelsen af foreningens midler.
Stk. 5: Kassereren og formanden og, i formandens fravær, næstformanden, tegner i fællesskab for foreningens økonomiske transaktioner
Stk. 6: Foreningen hæfter alene ved dennes formue, og ingen andre har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.
Opløsning af foreningen
§ 8: Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning (jf. § 5, stk. 5).
Stk. 2: Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslag herom.
Stk. 3: Foreningens evt. formue skal ved opløsning anvendes til de 1 § 2 nævnte musikaktiviteter.
Således vedtaget ved den ordinære generalforsamling, 13..marts 2014.

