Vedtægter for Musikforeningen Lydmuren Fredericia
§1 - Foreningens formål
Foreningen har til formål at:
- Fremme musikkulturen i Fredericia Kommune gennem projekter, muligheder for udfoldelse, samt
være fælles talerør for alle musikere i Fredericia Kommune
- At sikre de bedste vilkår for amatørmusikken i Fredericia Kommune
- Støtte og vejlede bands og enkeltpersoner
- Afholde arrangementer for bands og udøvende musikere. Herunder:
o Medlemsaftener
o Foredrag relateret til musikbranchen
o Banddoktor
o Koncerter med foreningens medlemmer

§2 - Foreningens hjemsted
Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune. Foreningens aktiviteter vil primært være samlet omkring
Bülows Kasserne, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia.

§3 - Medlemskab
Enhver person der er bosiddende i Fredericia Kommune, kan indmelde sig i Musikforeningen Lydmuren
Fredericia. Personer, der bor uden for Fredericia Kommune, skal redegøre for deres medlemskab, for at
kunne godkendes som medlem. Godkendelsen sker udelukkende i bestyrelsen, som træffer valg herom,
gennem mailkorrespondance. Der vil blive lagt vægt på om alle ansøgende medlemmer:
- udøver, eller producere musik
- har interesse/faglighed inden for sceneteknik (herunder lydteknik, lysteknik og lignende)
- har interesse/faglighed for at arrangere koncerter og lignende events (med udgangspunkt i
foreningens formål)
- på anden måde har en interesse for musikmiljøet i Fredericia.

§3.1 - Kontingent
Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemskab har
adgang til foreningens fællesskab, samt deltage i foreningens arrangementer.

§3.2 - Eksklusion
Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem hvis vedkommende opfører sig voldelig, truende, eller
på anden måde overtræder de til en hver tid gældende love, herunder tyveri af foreningens ejendele og
lignende. Hvis vedkommende der er ekskluderet ikke er enig i det træffede valg, kan dette tages op ved
generalforsamling.

§ 4 - Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, næstformand, kasser samt to bestyrelsesmedlemmer), og 2
suppleanter. Bestyrelsen, samt 1. suppleant og 2. suppleant, vælges på generalforsamlingen af og blandt
foreningens medlemmer for et år.

§ 5 - Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes af
bestyrelsen med 14 dages varsel ved annoncering på; Facebook samt mail.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af medlemskontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Eventuelt
Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet, afleveres senest 10 dage før generalforsamlingen i skriftlig form til
foreningens formand. Forslagene skal være tilgængelige for medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal – ved stemmelighed forkastes forslaget. Afstemningen sker
skiftligt, hvis én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg
foretages lodtrækning. En lovlig annonceret generalforsamling er beslutningsdygtig med de fremmødte. For
at være stemmeberettiget, skal fremmødte være aktivt medlem af Musikforeningen Lydmuren Fredericia.

§ 5.1 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 eller mindst 50% af
medlemmerne skriftligt begærer det. Ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 8 dages frist og
senest 6 uger efter en begæring med angivelse af dagsorden.

§ 6 - Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 6.1 - Godkendelse af regnskab
Regnskabet udarbejdes af kasseren. Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen. Regnskabet og budget
afleveres til Fredericia Kommune og andre tilskudsgivere til de påbudte terminer og efter de retningslinjer,
der er afstukket. Regnskabet godkendes endeligt ved generalforsamlingen.

§ 7 - Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formand eller kasser. Formanden kan give en
person fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale gældsforpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine

forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue i foreningen. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer eller bestyrelse personlig hæftelse over for tredjemand.

§ 8 - Opløsningen af foreningen
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 flertal af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af
medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende
medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens
midler, herunder om disse skal tilfalde andre foreninger i Fredericia, der virker til fremme af interessen for
musik-, og andre kulturelle aktiviteter.

§ 9 – Ændring af vedtægter
For at de godkendte vedtægter kan ændres, eller nye vedtægter tilføjer, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, medmindre det ligger tæt op ad den ordinære generalforsamling. Mindst 50% af de
fremmødte medlemmer skal godkende eventuelle ændringer/tilføjelser af vedtægter. Har et medlem ikke
mulighed for at deltage, kan medlemmet via mail, afgive sin stemme senest 5 dage før, og vil herefter
gælde som fremmødt. Vurderes det af bestyrelsen, at ændringen/tilføjelsen ikke har nogen større
indflydelse på foreningen samt dens medlemmer, kan ændringen/tilføjelsen ske via mail.
Ændringen/tilføjelsen sendes ud til foreningens medlemmer, hvor de herefter har 7 dages svartid.

