Vedt4ter

for foreningen

$r

Foreningener hjemmehørendei Roskilde undernavnet
*Yisens Venner i Roskilde'.

$2

Foreninge,ns
formål er at fremmeinteressenfor nordiskeviser og
særligtat bevareog udvide kendskabettil danskeviser.

$3

Foreningenhar en "Vennekreds".Enhver,der interesserersig forviser,
kan optagessom medlem.Medlernskabgiver adgangtil foreningens
arrang€ment€r
og sternmeretved generalforsunlingen.

$4

Enhver,der aktivt beskæftigersig med viser, kan søgeoptagelsesom
udøvendemedlemaf foreningen.Mankan entenstraksoptagessom aktiv,
ellerman kan optagessom aspirantm.h.p.senereoptagelsesom aktiv.
Den endeligeafgørelseheromtæffes af bestyrelsen.

$5

Forerringenledesaf'en bestyrelsepå 5 medlemmer.Fonnanden
vælgesaf generalforsamlingenfor 2 år.
Besiyrelsenkonstituerersig med næstformand,kassererog sekretær.
Mindst log højst 2 af bestyrelsesmedlemmerne
vælgesblandt
foreningens"Verurekreds".AIle øwige i bestyrelsenskal være
udøvendemedlemmer.
Bestyrelsesmedlernmer
og 2 suppleanterfor dissevælgesfor 2 år.
Generalforsamlingenvælgerhvert år 2 bestyrelsesmedlernmer
og
I suppleant.
Endviderevælgesen revisor samtsn revisorsuppleantbeggefor I år ad
gangen.

$6

Bestlnelsenvtretager den daglige ledelseaf foreningen Den er ansvdig
for overholdelseafforeningens love, for tilskud og anvistelokaler, regnskabsamtfor indsendelseaf årlig beretningog regnskabtil børne-og
kulturforvalfringan om foreaingensvirke.
Forrnandog kassererdisponererover foreningensmidler:
Indtægterfor arangementerog engagementer,
hvor VisensVenner
optræder,tilfalder forcningeni overensstemmelse
med foreningenslove og
fonnåI.

$7

Generalforsamlingen
er foreningenshøjestemyndighbd.
Ordinærgeneralforsamlingaftroldeshvert år i martsmåned
kan træffe alle afgørelservedrerrende
foreningen
Generalforsamlingen
medalmindeligtflertal,jf. $ 12 og $ 13.

VISENS VENNER I ROSKILDE
Indkaldelsetil generalforsamlingskal ske med mindst 14 dagesvarsel,og
eventuelleforslag skal væreformandeni hændesenest8 dage
før generalforsamlingens
aftroldelse.
Dagsordenfor generalforsamlingenskal indeholde:
l. Valg af dirigent
2. Formandensberetning
3. Kassererenfremlæggerdet revideredercgnskab
4. Fastlæggelseaf kontingent
5. Indkomneforslag
6. Valg af formandfor 2 år
7. Yalgaf 2 bestyrelsesmedlemmer
for 2 år
8. Valg af I suppleantfor 2 år
9. Valg afrevisorogrevisorsuppleant
for 1 år
10. Eventuelt

$8

Ekstraordinærgeneralforsamlingaftroldes,når bestyrelsenfinder det
nødvendigqeller når mindst 1/3 af medlemmemeskriftligt begærerdet.

$e

Bestyrelsenkan udnævneæresmedlernmer.
Disse har statussom
udøvendemedlemmer.

$lo

Foreningensregnskabog bereiring fulger kalenderåret.

$ 11 Foreningenskal væretilsluttet "Visens Venner i Danmark".
Til dettesrepræsentantskab
vælgerbestyrelsen2 repræsentanter,
heraf mindst I bestyrelsesmedlem.
$12 Ændringeri vedtægternekan kun foretagespå en generalforsamling
og kræver,at mindst 213af de tilstedeværendestemmerfor
ændringsfonlaget.

$ 1 3 Opløsningaf foreningenkan kun skeved, at2/3 af de fremmødtepå

2 på hinandenfølgendegeneralforsamlingerstemmerherfor.
Eventuelleaktiver tilfalder i såtilfælde "Visens Venneri Danmark".
Vedtagetpå denordinæregeneralforsamling
den: 12.marts2006
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Vedtagetpå generalforsamlingen
den: 12.marts2006

