Vedtægter
for
Den Lille Musikskoles Venner

§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Den Lille Musikskoles Venner (DLMV). Foreningens hjemsted er Frederiksberg
Kommune.

§2
Foreningens formål
DLMV har følgende formål:
At støtte Den Lille Musikskole i enhver tænkelig henseende, samt at støtte den fond, der påtænkes
stiftet i forbindelse med Den Lille Musikskole.

§3
Medlemsskab, kontingent og bidrag
Stk. 1
DLMV er for alle interesserede, der ønsker at bakke op om Den Lille Musikskole, og dermed de
musikalske, pædagogiske og sociale samt holdningsmæssige værdier, som skolen står for.
DLMV kan støttes ved at optage medlemskab i foreningen eller gennem støtte med donationer.
Herudover søger DLMV om bidrag og støtte fra fonde mv.
Stk. 2
Medlemskontingent i DLMV fastsættes for et år ad gangen og vedtages på den årlige generalforsamling.
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Stk. 3
Indmeldelse i foreningen sker på foreningens hjemmeside ved angivelse af ved angivelse af navn
og kontaktinformation og betaling af medlemskontingent.
Et medlem kan efter bestyrelsens indstilling ekskluderes af generalforsamlingen.
Udmeldelse sker automatisk ved ophør af betaling af medlemskontingent.

§4
Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter afslutning af regnskabsåret,
og indkaldes med mindst 14 kalenderdages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker på
foreningens hjemmeside samt ved mail til foreningens medlemmer.
Stk. 3
Stemmeret på generalforsamlingen har alle kontingentbetalende medlemmer. Medlemmer i kontingentrestance er ikke stemmeberettigede. Et medlem kan desuden afgive én stemme i henhold
til fuldmagt.
Stk. 4
Forslag, der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest otte kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres på
foreningens hjemmeside eller ved udsendelse pr e-mail til foreningens medlemmer, senest to kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde mindst følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og evt. suppleanter jf. vedtægternes §5
Valg af revisor
Eventuelt
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Stk. 6
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed.
Til ændring af foreningens vedtægter kræves imidlertid, at mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, men forslaget vedtages med
¾ af de afgivne stemmer, indkaldes omgående til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Stk. 8
Ekstraordinær generalforsamling kan til hver en tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 10%
af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 kalenderdage efter begæringens modtagelse.

§5
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af mellem tre og fem medlemmer,
der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen varetager den daglige drift, udfører generalforsamlingens beslutninger og træffer afgørelse i alle foreningens anliggender.
Det pålægges således bestyrelsen at skønne frit over, hvortil foreningens midler skal tilgå, og normalt sker det uden ansøgning.
Ved tildeling af fripladser vil bestyrelsen rådføre sig med Den Lille Musikskole.
Stk. 2
To til tre bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år, og et til to bestyrelsesmedlemmer vælges på
lige år. Generalforsamlingen vælger desuden, for et år ad gangen, evt. en eller to bestyrelsessuppleanter.
Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen med en formand, evt. en
næstformand og en kasserer.
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Stk. 4
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, idet der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.
Stk. 5
Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, hvis minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til
stede. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed, således at formandens
stemme, og i dennes forfald næstformandens stemme, i tilfælde af stemmelighed er afgørende.
Stk. 6
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens midler/tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 7
Alle tillidshverv i foreningen er ulønnede.

§6
Regnskab og revision
Stk. 1
Foreningens formue skal anbringes i et pengeinstitut.
Stk. 2
Regnskabsåret er fra d. 1. juli til d. 30. juni.
Stk. 3
På hver ordinær generalforsamling vælges en revisor. Revisor skal have regnskabet tilstillet minimum 14 kalenderdage før den ordinære generalforsamling, og skal derefter gennemgå og påtegne
regnskabet inden det forelægges generalforsamlingen.
Stk. 4
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest otte kalenderdage før generalforsamlingen.
Stk. 5
Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
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§7
Foreningens ophævelse
Foreningens ophævelse kræver enstemmig vedtagelse på en generalforsamling, der repræsenterer mindst 4/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Kan sådan majoritet ikke opnås på den ordinære generalforsamling, kan ophævelse ske, såfremt
4/5 af de fremmødte på den førstkommende ekstraordinære generalforsamling stemmer herfor.
Ved ophævelse skal foreningens formue bortskænkes til Den Lille Musikskole.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den d. 24 juni 2019

Moni Ahm Cappelèn

Maria Hein Hegelund

Peter Ingo Borel
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