Vedtægter for Visens Venner i Taastrup
§1

Navn:
Foreningens navn er: Visens Venner i Taastrup.

§2

Hjemsted:
Foreningens hjemsted er: Høje Taastrup Kommune

§3

Formål:
Foreningens formål er at styrke interessen for visekunst samt bevare og udvide kendskabet til visekunst i almindelighed og dansk
visekunst i særdeleshed.
Formålet fremmes ved afholdelse af viseaftener og lignende arrangementer for medlemmer af foreningen Visens Venner i Taastrup.
Endvidere søges optaget samarbejde med lignende foreninger i Danmark og i udlandet.

§4

Medlemskab: Aktivt medlemskab af foreningen Visens Venner i Taastrup kan søges af enhver, som ønsker at gøre en aktiv indsats
for at føre foreningens formålsparagraf ud i livet (§3), ikke kun ved at være udøvende visekunstner, men også ved at løse praktiske
opgaver i foreningen. Aktivt medlemskab giver ret til deltagelse i foreningens ”hulemøder”, d.v.s. møder, hvor kommende
arrangement gennemgås og aftales.
Udøvende er aktive medlemmer, der foruden praktisk arbejde også beskæftiger sig med viser som musiker, sanger, komponist,
tekstforfatter o. lign., hvad enten den pågældende er professionel eller amatør.
Optagelse som udøvende finder sted på opfordring fra bestyrelsen eller ved at man selv retter henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen skal herefter have lejlighed til at bedømme den pågældende aspirants egnethed ved, at aspiranten på hulemøder
fremfører forskellige af aspiranten valgte viser, hvorefter bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal afgør, om aspiranten kan optages
som udøvende medlem med henblik på optræden på scenen.
Vennekreds: Optagelse i Vennekredsen kan søges af enhver, der interesserer sig for viser.
Medlemskab af Vennekredsen giver mulighed for deltagelse i de viseaftener, som arrangeres af Visens Venner i Taastrup for
foreningens medlemmer, men giver ikke adgang til ”hulemøder” i foreningens regi.
Medlemmer af foreningen har adgang til deltagelse i foreningens generalforsamlinger og har hver 1 stemme.
Aktiviteter: Alle aktiviteter omkring afholdelse af viseaftenerne udføres af frivillig arbejdskraft af foreningens medlemmer, det være
sig før, under og efter afholdelsen af det enkelte arrangement, herunder, men ikke begrænset til opsætning af scene, borde og stole
samt som udøvende kunstner.

§5

Bestyrelsen:
Foreningens bestyrelse består af 5 eller 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen, således at formand og sekretær er på valg i lige årstal og
næstformand og kasserer i ulige årstal.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
Desuden vælger generalforsamlingen 1-2 bestyrelsessuppleant(er) samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Foreningen tegnes af formanden, i formandens fravær af kassereren.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved stemmeflertal.
Kassereren står for foreningens formue, indkassering af årlig kontingent samt betaling af regninger. Kassereren administrerer
foreningens konti herunder betalingskort og netbank, samt indgår kontrakter herom.

§6

Medlemskontingent:
Medlemskontingentet fastsættes for 1 år ad gangen på generalforsamlingen. Alle medlemmer, aktive, udøvende og vennekredsen
betaler samme kontingent.
Bestyrelsen har ret til at slette medlemmer af foreningen, såfremt kontingentet ikke er betalt senest 2 måneder efter, at opkrævning er
udsendt.

§7

Regnskabsperiode:
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.

§8

Generalforsamling:
Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor intet andet er bestemt i lovene.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned hvert år med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag

6.
7.
8.

Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelse, revision og suppleant(er)
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 21 dages varsel ved brev/mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
§9

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt
begærer det.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved brev/mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

§ 10

Vedtægtsændringer:
Til ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke møder så
stort et antal medlemmer op på den ordinære generalforsamling, indkalder bestyrelsen på sædvanlig måde inden 3 uger til
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om foreningens opløsning så kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for
forslaget.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Visens Venner i Danmark.

§ 11

Forpligtende medlemskab:
Visens Venner i Taastrup er pligtig at være tilsluttet Visens Venner i Danmark.
Bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter til at repræsentere foreningen ved Visens Venner i Danmarks møder. Mindst 1 af de 2 skal
være medlem af Visens Venner i Taastrups bestyrelse.

§ 12

Medlemmers pligter:
Foreningens medlemmer oppebærer intet honorar ved foreningens arrangementer.
Medlemmer må ikke udnytte deres medlemskab ved reklamering i forretningsmæssigt øjemed eller repræsentere foreningen uden
bestyrelsens godkendelse, eller i ord og gerning skade foreningens virke og omdømme.
Eksklusion kan finde sted, hvis ovennævnte – efter gentagne henstillinger – ikke overholdes.
Eksklusion finder sted på følgende måde:
Første gang gives skriftlig advarsel fulgt op af en samtale med medlemmet. Sker der ingen ændring i foreteelsen, finder eksklusion
sted.
Advarsel og eksklusion skal være inden for samme generalforsamlingsperiode.
Eksklusion skal godkendes på førstkommende generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13.marts 2013.
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