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§1 Navn og hjemsted 

 stk. 1. Foreningens navn er " Jazzklub 93 Holstebro " og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 

  

§2 Formål og virke 

 stk 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for jazzmusik fortrinsvis af den ældre 
kategori med 4 til 12 arrangementer pr. år. 

  

§3 Medlemmer 

 stk 1. Alle , der holder af jazz , kan optages i klubben . 

 stk 2. For klubbens forpligtelser hæfter alene dennes formue. 

  

§4 Ind - og udmeldelse 

 stk 1. Optagelse i foreningen har fundet sted , når det gældende kontingent er betalt. 

 stk 3 . Kontingentet kan ikke kræves tilbagebetalt hverken helt eller delvist ved udmeldelse. 

  

§5 Generalforsamlingen 

 stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed , og den kan være ordinær eller ekstraordinær. 
Begge former for generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal . 

 stk 2. Ved afstemning sker vedtagelse ved simpel stemmeflertal , dog med undtagelse af vedtægtsændringer 
og opløsning af foreningen , jvf. § 9 og 10. 

 stk 3. Hvis en forslagsstiller eller et bestyrelsesmedlem kræver det , skal afstemning ske skriftligt . 

 stk 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt . 

 stk 5. Referatet af en generalforsamling udsendes ikke til medlemmerne men fremlægges i fotokopi ved det 
efterfølgende musikarrangement / medlemsmøde . Såfremt der ikke forekommer indsigelser mod referatet 
indenfor 14 dage , betragtes referatet som værende godkendt. 
stk 6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Der indkaldes ikke til generalforsamling 
, men dette meddeles ved musikarrangementerne og i klubbens folder. Forslag , der ønskes behandlet på den 
ordinære generalforsamling , skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen. 
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende : 

               1) Valg af dirigent  
               2) Formandens beretning og godkendelse heraf . 
               3) Godkendelse af det reviderede regnskab. 
               4) Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 
               5) Indkomne forslag fra medlemmerne. 
               6) Valg af bestyrelse og suppleant ( jvf . § 6 ) 
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               7) Valg af revisor og -suppleant. 
               8) Eventuelt. 
  

 stk 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 10 % af 
medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom overfor bestyrelsen med angivelse af det eller de emner , 
der ønskes behandlet. En sådan ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

  

§ 6 Bestyrelsen 

 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse , der består af formand , næstformand , kasserer, sekretær og 1 
medlem. 

 stk 2. På den ordinære generalforsamling vælges på lige år og for 2 år ad gangen 2 bestyrelsesmedlemmer og 
1 suppleant, på ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
vælges efter opstilling af kandidater, hvor der skal opstilles mindst det antal, der skal vælges. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær. For alle valg gælder det, at der kan ske genvalg. Medlemmer, der ikke er til stede på 
generalforsamlingen, kan kun vælges / genvælges, hvis vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville 
modtage valg. 

 stk 3. Næstformanden fungerer som formand, når denne er forhindret. Kassereren fører regnskab og 
udarbejder budget. Sekretæren udarbejder internt arbejdsnotat fra alle bestyrelsesmøderne, samt udarbejder 
nødvendige referater til medlemmerne. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, eller hvis 2 
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er mødt, heraf formand 
eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

  

§ 7 Kontingent 

 stk 1. Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent betales én gang pr. år. 

 stk 2. Ekstraordinær kontingent kan kun opkræves efter godkendelse af generalforsamlingen. 

 stk 3. Medlemskortet skal vises ved køb af billet til musikarrangementerne. 

  

§ 8 Regnskab 

 stk 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling. 

 stk 2. Regnskabet føres af kassereren på en af bestyrelsen anerkendt måde, ligesom kassereren foretager 
udbetalinger efter regler fastsat af bestyrelsen , Kassebeholdningen skal anbringes på konto i et lokalt 
pengeinstitut. 

 stk 3. Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen senest 8 dage før den ordinære generalforsamling 
og foreligge fotokopieret til uddeling på generalforsamlingen. Revisoren kan til enhver tid foretage 
kasseeftersyn. Et sådant eftersyn skal altid føres til protokol. 

  

§9 Vedtægtsændringer 

 stk 1. Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis forslag til sådanne er bestyrelsen i hænde inden udgangen af 
december måned og forelagt på den ordinære generalforsamling. 

 stk 2. For at vedtægtsændringer kan vedtages kræves det, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for 
vedtægtsændringen. 

 stk 3. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Dette meddeles på den ordinære 
generalforsamling eller ved et musikarrangement. På den ekstraordinære generalforsamling sker vedtagelse 
ved simpelt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
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§ 10 Opløsning af foreningen 

 stk 1. For vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne 
stemmer er for vedtagelsen. Foreningens midler anvendes på en sådan måde, at det er i overensstemmelse 
med klubbens formål ( jvf. § 2 ) . 

 ___________________________________________________________ 
  
Vedtaget på generalforsamling 3. februar 1995. 
  
Revideret på ekstraordinær generalforsamling 7. december 1996. 
Revideret på ordinær generalforsamling 23. februar 2000. 
Revideret på ordinær generalforsamling 2. marts 2005. 
Revideret på ordinær generalforsamling 1. marts 2006. 

 


