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Vedt4ter for foreningen
Foreningen er hjemmehørende i Roskilde under navnet
*Yisens Venner i Roskilde'.

Foreninge,ns formål er at fremme interessen for nordiske viser og
særligt at bevare og udvide kendskabet til danske viser.

Foreningen har en "Vennekreds". Enhver, der interesserer sig forviser,
kan optages som medlem. Medlernskab giver adgang til foreningens
arrang€ment€r og sternmeret ved generalforsunlingen.

Enhver, der aktivt beskæftiger sig med viser, kan søge optagelse som
udøvende medlem af foreningen. Mankan enten straks optages som aktiv,
ellerman kan optages som aspirantm.h.p. senere optagelse som aktiv.
Den endelige afgørelse herom tæffes af bestyrelsen.

Forerringen ledes af'en bestyrelse på 5 medlemmer. Fonnanden
vælges af generalforsamlingen for 2 år.
Besiyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Mindst log højst 2 af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt
foreningens "Verurekreds". AIle øwige i bestyrelsen skal være
udøvende medlemmer.

Bestyrelsesmedlernmer og 2 suppleanter for disse vælges for 2 år.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 bestyrelsesmedlernmer og
I suppleant.
Endvidere vælges en revisor samt sn revisorsuppleant begge for I år ad
gangen.

Bestlnelsen vtretager den daglige ledelse af foreningen Den er ansvdig
for overholdelse afforeningens love, for tilskud og anviste lokaler, regn-
skab samt for indsendelse af årlig beretning og regnskab til børne- og
kulturforvalfringan om foreaingens virke.

Forrnand og kasserer disponerer over foreningens midler:
Indtægter for arangementer og engagementer, hvor Visens Venner
optræder, tilfalder forcningen i overensstemmelse med foreningens love og
fonnåI.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighbd.
Ordinær generalforsamling aftroldes hvert år i marts måned
Generalforsamlingen kan træffe alle afgørelser vedrerrende foreningen
med almindeligt flertal, jf. $ 12 og $ 13.

VISENS VENNER I ROSKILDE
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og
eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingens aftroldelse.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:

l. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede rcgnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand for 2 år
7. Yalgaf 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
8. Valg af I suppleant for 2 år
9. Valg afrevisorogrevisorsuppleant for 1 år
10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling aftroldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigq eller når mindst 1/3 af medlemmeme skriftligt begærer det.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlernmer. Disse har status som
udøvende medlemmer.

Foreningens regnskab og bereiring fulger kalenderåret.

Foreningen skal være tilsluttet "Visens Venner i Danmark".
Til dettes repræsentantskab vælger bestyrelsen 2 repræsentanter,
heraf mindst I bestyrelsesmedlem.

Ændringer i vedtægterne kan kun foretages på en generalforsamling
og kræver, at mindst 213 af de tilstedeværende stemmer for
ændringsfonlaget.

Opløsning af foreningen kan kun ske ved, at2/3 af de fremmødte på
2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Eventuelle aktiver tilfalder i så tilfælde "Visens Venner i Danmark".

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den: 12. marts 2006
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Formand Dirigent
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