FYNS AMATØRSYMFONIORKESTER/KAMMERMUSIKFORENING
VEDTÆGTER
18. februar 2002

§1

Navn og formål:
Foreningens navn er Fyns Amatørsymfoniorkester/ Kammermusikforening.

§2

Foreningens hjemsted er Odense.

§3

Foreningens formål er at samle amatørmusikere om symfonisk musik, anden
orkestermusik og kammermusik.

§4

Som medlemmer kan optages amatørmusikere og andre, der ønsker at deltage.

§5

Generalforsamlinger:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes
ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal
forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i
indkaldelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes senest 1. april i det nye regnskabsår.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til
bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.
§6

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelses eller
revisors beslutning eller efter anmodning til bestyrelsen fra mindst 10 af foreningens medlemmer.
Indkaldelse hertil skal derefter udfærdiges inden 14 dage.

§7

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, med
mindre foreningens vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

§8

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun vedtages, såfremt de fremmødte udgør
mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Er der flertal for en vedtægtsændring, uden
at forsamlingen er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
simpelt stemmeflertal er afgørende.

§9

Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen,
for en toårig periode, idet halvdelen er på valg efter tur hvert år.
Endvidere vælges for et år ad gangen en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.
Alle beslutninger i bestyrelsen tages ved simpelt stemmeflertal.

§ 10

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og nodearkivar. Under bestyrelsens ansvar kan opgaver
uddelegeres til medlemmer af foreningen uden for bestyrelsens kreds.

§ 11

Bestyrelsen forestår foreningens daglige virke, herunder fastlæggelse af repertoire og
arbejdsplan for orkestret, træffer aftaler med dirigenter og solister, sørger for
nodemateriale og arrangerer koncerter.
Bestyrelsen kan arrangere kammermusikkoncerter med foreningens egne medlemmer,
amatørmusikere udefra og/eller professionelle musikere som medvirkende. Endelig kan
bestyrelsen arrangere kurser og instruktion for større eller mindre grupper af
sammenspillende medlemmer.

§ 12

Foreningen tegnes af formanden plus 2 medlemmer af bestyrelsen. Foreningen
repræsenteres udadtil af formanden eller i dennes forfald af næstformanden.

§ 13

Revision og regnskab.
Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor og
revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

§ 14

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 15

Kontingent.
Foreningens medlemmer betaler et årligt grundkontingent. Medlemmerne betaler
endvidere to gange et halvårligt medlemskontingent for deltagelse i foreningens
aktiviteter.
Grundkontingentet og medlemskontingent fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling for det da påbegyndte regnskabsår. Generalforsamlingen fastsætter
tillige, i hvilket omfang der kan gives nedslag. Grundkontingentet betales af alle efter
opkrævning ved efterårssæsonens begyndelse. Betaling for diverse aktiviteter opkræves
samtidig eller ved disses begyndelse.
Medlemmerne bliver ved betaling af foreningens grundkontingent holdt løbende
orienteret om foreningens aktiviteter, herunder:
a.
b.
c.
d.

Fyns Amatørsymfoniorkesters prøver og koncerter.
Lejlighedsvis dannede kammerorkestre.
Kammermusikinstruktion for ensembler, dannet af medlemmerne.
Kurser i øvrigt, der afholdes af foreningen, samt kurser og stævner, som man i kraft af
medlemskab har adgang til, som afholdes af andre amatørmusikorganisationer.
e. Foreningens koncertarrangementer.

Foreningens medlemmer.
§ 16

§ 17

§ 18

Enhver kan søge optagelse i foreningens orkestre. Fyns Amatørsymfoniorkester er åbent
for alle, der kan honorere de musikalske og tekniske krav, forudsat at der er en ledig plads
i den pågældende instrumentgruppe. Der er en gensidig prøvetid på 3 uger.
Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde for 1/2 år ad gangen indbyde amatører udefra til
kontingentfrit at medvirke i orkesteropgaver.
Foreningens opløsning.
Foreningen kan opløses, hvis 3/4 af de på den ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling mødte medlemmer stemmer derfor. Dersom antallet af
fremmødte medlemmer på den pågældende generalforsamling ikke udgør mindst 2/3 af
foreningens medlemstal, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
simpelt stemmeflertal er afgørende.
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens aktiver anvendes til velgørende
formål inden for Fyns amatørmusikliv.
-oTidligere vedtægter er af 3. september 1945, 1. september 1949, 10. september 1981 og 14.

september 1988, 21. september 1992.
Odense den 18. februar 2002.
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