Vedtægter for “Støtteforeningen for Frederikssund Festival”
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Støtteforeningen for Frederikssund Festival.
Foreningens hjemsted er Frederikssund.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at yde såvel praktisk som økonomisk hjælp ved afholdelse af
Frederikssund Festival, men kan også støtte andre musikarrangementer m.v. efter
bestyrelsens valg. Foreningen vil stille diverse salgsboder op på Festivalen, og en del af et
eventuelt overskud vil blive givet til Frederikssund Festival.
§ 3. Medlemskab og kontingent
Ret til medlemskab af foreningen opnås ved at lægge mindst 20 timers ulønnet arbejde i
forberedelse eller afvikling af Frederikssund Festival.
Kontingent fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.
§ 4. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.
§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet 1/10-30/11. Den indkaldes med
mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg
Formand
Kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer
1 bestyrelsesmedlem
2 suppleanter til bestyrelsen
1 revisor
1 revisor
1 revisorsuppleant

ulige år
lige år
ulige år
lige år
ulige år
lige år

Formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år.
Suppleanter til bestyrelsen og revisorsuppleant vælges for 1 år.
7. Eventuelt
Der kan stemmes pr. fuldmagt. Afstemning ved fuldmagt begrænses til 5 fuldmagter pr.
fuldmagtsbærer.
Medarbejdere skal være fyldt 16 år for at have stemmeret på foreningens generalforsamling.
Medarbejdere skal være fyldt 18 år for at kunne vælges til bestyrelse eller revisor
Personvalg foregår altid skriftligt, hvis mere end 1 person er foreslået til en post.

Hvis en person uden for foreningens medlemskreds ønsker at kandidere til en af de poster
der skal besættes på generalforsamlingen, skal pågældende godkendes som kandidat af
generalforsamlingen med to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer. Forslag til kandidater
uden for medlemskredsen kan fremsættes af et medlem af foreningen og skal være
formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer skal godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3
af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom og samtidig angiver dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter
modtagelse af begæringen.
§ 6. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af formand eller kasserer og hæfter kun for sine
forpligtelser med foreningens formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke
personligt.
§ 7. Eksklusion
Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis 4 bestyrelsesmedlemmer er enige derom.
§ 8. Foreningens opløsning
Til foreningens opløsning kræves 3/4 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue et musikalsk formål inden for
foreningens formålsparagraf.
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