
Vedtægter for folkemusikforeningen ”Viborg Spillefolk”
§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Viborg Spillefolk. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.

 

§ 2. Formål 
Foreningens formål er at fremme kendskabet, udøvelsen og anvendelsen af folkemusik.

 

§ 3. Aktiviteter
Formålet tilgodeses gennem samspilsarrangementer, kurser, koncerter, spille-, sang- og dansearrangementer, udbud af musik. 
Arrangementerne henvender sig både til medlemmerne og offentligheden i almindelighed.

 

§ 4. Medlemskab 
Enhver interesseret - enkeltperson, som kan tilslutte sig Foreningens formål, kan optages som medlem.

 

§ 5. Samarbejde 
Kun en generalforsamling kan lade Foreningen indgå i en overordnet organisation eller forening.

 

§ 6. Opbygning 
Foreningen er opbygget på følgende måde: 

         I.            Generalforsamlingen 

       II.            Bestyrelsen 

     III.            Interessegrupper

§ 7. Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er Foreningens øverste, besluttende myndighed med ansvar over for Foreningens vedtægter. Den afholdes hvert 
år mellem 15. januar og 15. februar Der indkaldes til generalforsamling senest tre uger før, ved skriftlig henvendelse til 
medlemmerne. Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmeret. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis en af de tilstedeværende ønsker skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.

 
For at ændre Foreningens vedtægter eller bevilge midler til formål som ikke er omfattet af § 2, skal mindst 2/3 af de fremmødte 
stemme for vedtagelse af beslutningen.

 
Dagsorden: 

1.        Valg af dirigent og referent. 

2.        Beretning fra bestyrelsen. 

3.        Beretning fra interessegrupperne. 

4.        Revideret regnskab til godkendelse. 

5.        Behandling af indkomne forslag. 

6.        Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen.

7.        Godkendelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af kontingent.

8.        Valg af medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for en toårig periode. I lige år vælges 2 personer og i ulige år vælges 3. 
Desuden vælges 1 suppleant for 1 år. 



9.        Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. 

10.     Eventuelt. 

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8 
dage før generalforsamlingen. 

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling 
En ekstraordinær generalforsamling afholdes ved krav fra mindst 1/4 af medlemmerne eller mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.

 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest en måned efter, at kravet er fremsat. Indkaldelse sker som ved ordinær 
generalforsamling. 

 

§ 9. Vedtægtsændringer.
Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling og ændringen træder i kraft umiddelbart efter den pågældende 
generalforsamling.

 

§ 10. Bestyrelsen 
Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig med en formand, en kasserer og en sekretær.

 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt til et bestyrelsesmøde. Afgørelser træffes ved 
almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, og varetager den daglige drift af Foreningen.

 
Bestyrelsen er forbindelsesled mellem medlemmerne og de forskellige interessegrupper og formidler kontakt til andre foreninger og 
grupper med beslægtede formål.

 
Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer udvælge personer til at repræsentere Foreningen i for eksempel forhandlinger med 
myndigheder og organisationer.

 
Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen 

 
Formanden kan i forening med et medlem af bestyrelsen meddele kassereren fuldmagt til daglige løbende forretninger.

 
Foreningen hæfter kun for forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. 

 
Der påhviler hverken foreningens bestyrelse, udvalg eller medlemmer nogen personlig hæftelse, forudsat at de pågældende har 
handlet inden for vedtægterne, generalforsamlingens lovlige vedtagelser samt den almindelige lovgivnings regler

 

§ 11. Interessegrupperne 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejds- eller interessegrupper til støtte for sit arbejde.

 
Interessegrupper kan arbejde med sang, dans, spil, undervisning, indsamling og formidling af materiale, eller andre aktiviteter som er 
omfattet af Foreningens formål.



 
Interessegrupperne består af medlemmer af Foreningen. Den enkelte interessegruppe kan inddrage andre end medlemmer i 
Foreningen i gruppens arbejde.

 

§ 12. Regnskab 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og medlemskabet følger dette. 

 

§ 13. Opløsning 
Foreningen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

 
Den opløste Forenings midler tilfalder organisationer med beslægtede formål. 

 

 

De ændrede vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 25.11.2007

 

 

Dirigentens underskrift

 

 

Bestyrelsens underskrift:

 

 

(Vedtægterne er underskrevet af dirigenten og bestyrelsen)
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