Vedtægter for ’Kultur Foreningen Bhaal Fest’
§1

Foreningens navn er: “Kultur Foreningen Bhaal Fest”.

§2

Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune.

FORMÅL
§3

Foreningens formål er:
●

At fremme vilkår og udfoldelsesmuligheder for musikaktiviteter inden for rock
og metal undergenrerne, herunder at skabe bedre og større koncertoplevelser
inden for disse musikstile.

●

At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder m.fl.
(vedrørende offentlige forhold, tilskud, sponsorering m.m.).

●

At afholde koncerter, events og arrangementer med fokus på rock og
metalmusikken.

●

At fremme vilkårene for rock og metalmusikken i især Odense kommune.

●

At fremme medlemmernes interesse for rock og metalmusikken.

MEDLEMMER
§4

Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter.

§5

Indmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse.

§6

Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen
fastsætter restancefrister efter den til enhver tid gældende lovgivning.

§7

Medlemskab kan endvidere ophæves af bestyrelsen, hvis et medlem skader
foreningens interesser eller anseelse. Denne beslutning skal på den pågældende
persons begæring godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling.

KONTINGENT
§8

Årskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Betalingsfrister og
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Ethvert medlem betaler sit første
årskontingent forlods ved medlemstegning.


§9

Kontingent er sat til kr. 0,-

Kvittering for betalt årskontingent er gyldigt medlemsbevis.

GENERALFORSAMLING
§ 10

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 11

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden den 1. maj. Generalforsamlingen
indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

§ 12

Kun medlemmer har adgang til og stemmeret ved generalforsamlingen. Gyldigt
medlemsbevis kan i denne sammenhæng kræves forevist som dokumentation.

§ 13

Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de
fremmødte. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges
skriftlig afstemning, f.eks. ved personvalg. Stemme kan ikke afgives ved
fuldmagt.

§ 14

Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal, dog med
undtagelse af ændring af formåls- og opløsningsparagrafferne, hvilket kræver
mindst 2/3 flertal.

§ 15

Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende faste
punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmetællere.
Formandens beretning.
Godkendelse af årsregnskab.
Foreningens fremtidige virke.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valg af revisor.
Evt.

Dagsordenen for ekstraordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende
faste punkter:
1) Valg af dirigent og referent. 2)
Valg af stemmetællere.
3) Formandens beretning
4) Begrundelse for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse og suppleanter.
7) Valg af revisor.
8) Evt.
§ 16

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

§ 17

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor
bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/10 af medlemmerne med angivelse af
motiveret dagsorden.

BESTYRELSE
§ 18

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Opstillingsberettigede er ethvert fuldgyldigt medlem af foreningen.

§ 19

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

§ 20

Genvalg kan finde sted.

§ 21

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer samt 2
menige bestyrelsesmedlemmer. Formanden skal have været medlem af den
afgående bestyrelse, med mindre der ikke findes interesserede kandidater.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 22

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, og afholdes mindst 6 gange pr. år.

§ 23

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 24

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører
foreningens aktiviteter.

§ 25

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

§ 26

Ingen bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar for deres deltagelse i
bestyrelsesopgaver.
REGNSKAB

§ 27

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 28

Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret
stand.

MIDLER
§ 29

Foreningens midler kan kun anvendes til de i § 3 nævnte formål.

§ 30

Finansieringen af foreningens aktiviteter udgøres af medlemskontingenter,
koncertindtægter, offentlige kulturelle tilskud, sponsorering fra indenlandske og
udenlandske virksomheder og andre med cvr/se nummer, samt privat
sponsorering m.m.

FORPLIGTELSER
§ 31

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har
noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.

§ 32

Foreningens formand, næstformand, revisor og kasserer kan råde over
foreningens konti og økonomi under ansvar for den siddende bestyrelse.

§ 33

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 34

Organisationens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er
bemyndiget til i fællesskab at disponere over organisationens formue, herunder til
også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

§ 35

Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes
hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte ansatte, dog således at der altid
tegnes 2 i foreningen.

FORENINGENS OPLØSNING
§ 36

Opløsning af foreningen kan kun ske ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger efter de i vedtægterne gældende regler og ved anvendelse af
skriftlig afstemning.

§ 37

Foreningens evt. formue skal ved opløsning anvendes til de i § 3 nævnte
musikaktiviteter. Midlerne kan evt. besluttes overdraget til andre, der påtager sig
at varetage medlemmernes interesser.

