Vedtægter for Visens Venner Århus
§1.
Foreningens navn er „Visens Venner Århus“. Den har hjemsted i Århus Kommune.
§2.
Foreningens formål er at styrke interessen for visekunst og særligt at bevare og udvide kendskabet til dansk
visekunst.
Formålet søges fremmet f.eks. ved afholdelse af viseaftener og lignende arrangementer for medlemmer af „Visens
Venner“ og evt. ikke-medlemmer, ved samarbejde med lignende foreninger her og i udlandet, samt i øvrigt på de
måder, som bestyrelsen måtte finde egnede.
§3.
Enhver der er interesseret i visekunst, kan søge optagelse i foreningen. Anmodningen om medlemsskab stiles til
bestyrelsen, der afgør om optagelse kan finde sted.
§4.
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år af gangen.
Det er en betingelse for udøvelse af stemmeret, at kontingentet er betalt.
Bestyrelsen kan slette medlemmer af medlemslisten, såfremt kontingentet ikke er betalt senest på viseaftenen i
oktober.
§5.
Æresmedlemmer kan udnævnes efter enstemmig beslutning af bestyrelsen.
§6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år af gangen, dog
således, at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal, og 3 vælges i ulige årstal.
Bestyrelsen suppleres af en første- og en anden-suppleant, som begge vælges for 1 år.
Desuden vælges en revisor samt en revisorsuppleant, begge for 1 år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter foregår på den ordinære generalforsamling ved almindelig
stemmeflerhed. Generalforsamlingen afgør om afstemningen skal være skriftlig.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden udløbet af sin valgperiode, indtræder første-suppleanten i
bestyrelsen, indtil den næstfølgende generalforsamling.
Hvis flere bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen mellem to på hinanden følgende ordinære
generalforsamlinger, indtræder begge suppleanter i bestyrelsen indtil den næstfølgende generalforsamling.
I de nævnte tilfælde fastlægges de nye bestyrelsesmedlemmers valgperioder således, at årstalsreglen i § 6 stk. 1
tilgodeses.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren, subsidiært formanden eller kassereren sammen med et andet
bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens økonomiske forpligtelser.

§7.
Bestyrelsen skal søge at inddrage medlemmerne i foreningens arbejde.
Bestyrelsen skal godkende de medlemmer, der ønsker at optræde eller medvirke på anden måde ved
arrangementerne, og skal godkende de pågældendes program.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver, men således at bestyrelsen skal være repræsenteret i sådanne
udvalg.
§8.
Foreningens regnskabsår går fra 15. april til 14. april.
§9.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Alle afgørelser træffes ved almindelig
stemmeflerhed, hvor ikke andet er bestemt i vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes i maj måned med en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskabet.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter.
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, og rettidigt indsendte forslag skal
vedlægges indkaldelsen.
§10.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/4 af medlemmerne
skriftligt begærer det. I sidste fald skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter, at bestyrelsen har
modtaget begæring herom. Indkaldelsen sker som til den ordinære generalforsamling.
§11.
Til ændring af vedtægterne eller til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke møder så stort et antal medlemmer på generalforsamlingen,
indkalder bestyrelsen på sædvanlig måde inden 3 uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med
2/3 af de fremmødte stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer den afsluttende generalforsamling afgørelse om, hvorledes foreningens
midler skal anvendes.
§12.
Foreningens medlemmer oppebærer intet honorar for deres medvirken ved foreningens arrangementer.
Medlemmer må ikke udnytte deres medlemsskab til personlig reklame eller på anden måde i forretningsmæssigt
øjemed.
Dersom et medlem ikke efterkommer de afgørelser der træffes af bestyrelsen, kan det pågældende medlem
ekskluderes. En sådan eksklusion skal dog godkendes på den følgende generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.
§13.
Foreningen er tilsluttet „Visens Venner i Danmark“ og betaler kontingent hertil. Bestyrelsen udpeger 2
repræsentanter, der deltager i møder i „Visens Venner i Danmark“
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. september 2021

