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AARHUS MUSIKFORENING 

 

Vedtægter 
 
 

§ 1. Foreningens navn er Aarhus Musikforening. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. 

 

 

§ 2. Foreningens formål er ved koncertarrangementer at opfylde et lokalt musikbehov og 

herigennem søge at udvide interessen for musik. 

 

 

§ 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver person, enten denne er bosiddende i eller 

udenfor Aarhus Kommune. 

 

Medlemskab er ingen betingelse for at deltage i foreningens arrangementer, idet der, efter 

annoncering, er offentlig adgang til foreningens ordinære koncerter. 

 

 

§ 4. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et udarbejdet budget. 

 

Kontingentets størrelse godkendes på den ordinære generalforsamling. 

 

Der kan fastsættes lavere kontingent for bestemte grupper (studerende, pensionister m.v.). De 

nærmere betingelser for opnåelse af reduceret kontingent bestemmes på den ordinære 

generalforsamling. 

 

Kontingent for medlemskab betales inden den første koncert i sæsonen og giver adgang til alle 

sæsonens koncerter i den ordinære abonnementsserie. 

 

Af medlemskontingentet og billetindtægten kan et nærmere angivet beløb hensættes til 

reservefond. Reservefonden, hvis midler anbringes på en separat konto, skal dække udgifter 

ved arrangementer, hvor offentlige eller private tilskud sammen med billet- og 

abonnementsindtægten ikke dækker de faktiske udgifter. 

 

Størrelsen af de beløb, der hensættes til reservefonden fra abonnements- og billetindtægten, 

fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli. 

 

Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån eller midlertidigt overtræk på bankkontoen svarende 

til maksimalt 15% af foregående års kontingentindtægter. 

 

 

§ 5. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. 
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Formanden vælges direkte for et år ad gangen, mens den øvrige bestyrelse og to suppleanter 

vælges for to år, således at halvdelen afgår det ene år og resten det følgende. 

 

Suppleanterne har ret til at overvære bestyrelsens møder. 

 

Foreningens revisor vælges for to år ad gangen. 

 

Genvalg til samtlige poster kan finde sted. 

 

Blandt sine medlemmer vælger bestyrelsen en kasserer og en sekretær. 

 

Foreningen forpligtes af bestyrelsen. 

 

Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog skal mindst 3 medlemmer 

være fremmødt. Bestyrelseshvervet er ulønnet, dog kan nødvendige rejseudgifter og 

repræsentationsudgifter godtgøres. 

 

 

§ 6. Bestyrelsen er pligtig til at oprette og ajourføre en medlemsfortegnelse, der – så vidt muligt – 

skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at formidle kontakten til medlemmerne.. 

 

 

§ 7. Foreningen kan indtræde som et led i en større sammenslutning af musikforeninger. 

Bestyrelsen kan sende en repræsentant til samvirkende musikforeningers fællesmøde, til 

fremme af foreningens formål. 

 

 

§ 8. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

Den årlige generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel, afholdes inden 

udgangen af november måned. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt orienterende 

kandidatliste. 

 

Det er ethvert medlems ret inden generalforsamlingen skriftligt til formanden at stille forslag 

om kandidater og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Opstillede kandidater 

bekræfter skriftligt, om de er villige til at modtage valg. 

 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

 

1. Aflæggelse af årsberetning. 

 

2. Aflæggelse af regnskab. 

 

3. Godkendelse af kontingentets størrelse samt størrelsen af bidrag til reservefond. 

 

4. Valg af formand, bestyrelse, suppleanter og revisor (jævnfør § 5). 

 

5. Eventuelt. 
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Såfremt ¼ af medlemmerne skriftligt forlanger det, eller bestyrelsen skønner det nødvendigt, 

kan der til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne skal indkaldes med 

mindst 14 dages varsel, senest 3 uger efter at begæringen er fremsat. Dagsorden meddeles ved 

indkaldelsen. 

 

Alle afgørelser på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal (se dog § 10). Hvert 

medlem kan kun afgive én stemme. 

 

 

§ 9.  Bestyrelsesmøde indkaldes så ofte som formanden anser det for nødvendigt, eller hvis to eller 

flere bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 

 

Kassereren opkræver kontingent, aflægger årsregnskab og foretager alle udbetalinger. 

 

Overskydende kassebeholdning anbringes i en anerkendt bank/sparekasse eller på foreningens 

postgirokonto. 

 

Kassereren kan disponere over en mindre kassebeholdning. 

 

 

§ 10. Foreningens opløsning kan besluttes på en i denne anledning indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. Opløsningen kan kun ske, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for 

opløsningen. 

 

Ved opløsning overdrages foreningens midler til musikinstitutioner, musikforeninger eller 

musiklegater, men ikke til enkeltpersoner. 

 

 

§ 11. Det kan på en ordinær generalforsamling besluttes ikke at afholde koncerter i et regnskabsår. 

 

 

Således vedtaget på Aarhus Musikforenings stiftende møde den 5. november 1973 med 

ændringer vedtaget på generalforsamlinger den 14. november 1979 og den 25. oktober 2011. 

  

 

 

  


