
Vedtægter for Øland Show Band 
Vedtaget på stiftende generalforsamling onsdag 24. august 2016 

§ 1. Navn og hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er Øland Show Band.  

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Øland i Jammerbugt Kommune. 

§ 2. Formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at spille glad og populær musik. 

Stk. 2. Bandet er parat til ind imellem at medvirke ved koncerter og andre arrangementer. Deltagelse i 

arrangementer aftales med orkestret og dirigenten. 

Stk. 3. Dirigenten leder øveaftenerne og vælger orkestrets repertoire i samarbejde med orkestrets 

medlemmer. 

§ 3. Medlemskreds 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages m/k i alle aldre, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens 

formål. 

Stk. 2. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.  

§ 4. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt inden udgangen af oktober og indkaldes med 

mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk. 

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Godkendelse af budget 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen.  

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt 

afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én 

mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid 

skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer svarende til det antal personer, 

der skal vælges. 

Stk. 7. For at være stemmeberettiget skal man være medlem af orkestret og have betalt kontingent. 



§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal holdes, 

når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden.  

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

§ 6. Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 

tre medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i lige år 

afgår to medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. 

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 

generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, blot fire medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat fra 

bestyrelsesmøderne. 

Stk. 4. Dirigenten kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen holdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og 

blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer og sekretær.  

§ 7. Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli.  

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab og kan ikke stifte gæld 

på foreningens vegne. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige står for indkassering af kontingent, tilskud og 

andre midler samt betaling af regninger. 

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for et år ad gangen. 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Bestyrelsen tegner foreningen i alle forhold udadtil. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan dog bemyndige formand og kasserer/andet bestyrelsesmedlem til i fællesskab at 

underskrive aftaler og forretninger på vegne af foreningen. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan godkende, at kassereren kan råde over betalingskort og netbank til foreningens 

økonomiske transaktioner.  

Stk. 4. Ingen, hverken menige medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer, hæfter personligt og/eller 

solidarisk for de af foreningen indgåede forpligtelser. 

§ 9. Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen skal besluttes på 2 generalforsamlinger, der holdes med 14 dages 

mellemrum. Afgørelsen træffes ved simpelt flertal. 

Stk. 2. Sidste generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle midler, som ved nedlæggelse af foreningen 

skal tilfalde foreninger i lokalområdet med sang og musik som formål. 

Stk. 3. Det kan eventuelt overvejes at lade midlerne hvile i maksimalt et år inden overdragelse, hvis 

medlemmer af orkestret vil forsøge at etablere musikaktivitet i nyt regi.     


