Vedtægter for Rytmisk Musik Herning
§ 1. NAVN OG HJEMSTED
1.1
Foreningens navn er Rytmisk Musik Herning ( RMH )
1.2
Foreningen er hjemmehørende i Herning kommune.
§ 2. FORMÅL
2.1
RMH er en forening, hvis formål er at fremme den rytmiske amatørmusiks udfoldelsesmuligheder og
aktiviteter samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at spille musik og tage medansvar i
foreningens drift.
Foreningen arbejder bl.a. til fordel for:
• at formidle og drive egnede øvelokaler
• at fremme mulighederne for talentudvikling indenfor amatørmusik
• at formidle muligheder for samspil, kurser, nationale og internationale festivaler m.v.
• at informere om relevant lovgivning på musikområdet
• at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre instanser
2.2
RMH’s formål er ligeledes at styrke samarbejde om medlemmernes fælles interesser.
§ 3. MEDLEMMER
3.1
Som medlem kan optages enhver med interesse for rytmisk musik, der kan tilslutte sig
foreningens formål.
3.2
Endvidere kan man indmelde sig som bandmedlem.
3.4
Indmeldelse sker pr. mail via hjemmesiden.
3.5
Medlemskabet ophører automatisk ved undladelse af kontingentbetaling
3.6
Bandmedlemmer i de bands, der øver hos RMH, skal alle være medlemmer af foreningen.
3.7
Medlemskabet, herunder brug af øvelokaler, kan ophæves, hvis et medlem skader foreningens
interesser og anseelse, samt lokaler.
§ 4. KONTINGENT OG LEJE AF ØVELOKALER
4.1
Kontingent til RMH betales senest pr. 1. marts hvert år.
4.2
Kun bandmedlemmer af RMH, der ikke er i kontingentrestance - hverken i forhold til alm. eller
bandmedlemskab - kan booke foreningens øvelokaler.
4.3
I tilfælde af restancer afbrydes adgangen til øvelokaler straks.
4.4
Medlemskontingent for hhv. alm. - og bandmedlemskab fastsættes af generalforsamlingen.
4.5
Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
4.6
Bestyrelsen fastsætter priser på leje af øvelokaler.
§ 5. GENERALFORSAMLING
5.1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj.
5.3
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel pr. mail til medlemmerne og via offentligt opslag på
RMH’s facebookside.
5.4
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
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5. Fastsættelse af næste års kontingent for hhv almindeligt- og bandmedlemskab.
6. Fremlæggelse og debat om forslag til budget.
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
5.4.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens

5.5.

afholdelse.
Såfremt der er kommet forslag fra medlemmerne, bekendtgøres dagsorden incl. indkomne forslag
senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, pr. mail til medlemmerne og via offentligt opslag
på RMH’s facebookside.

5.6.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved alm. flertal.

5.7.

Dog træffes beslutninger om vedtægtsændringer ved 2/3 flertal.
Stemmeret har enhver, der har været gyldigt medlem af foreningen i min. 4 uger forud for generalforsamlingens afholdelse, og som ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal

5.8.
5.9

medlemmer.
Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis ét stemmeberettiget medlem ønsker det.
Der udfærdiges referat over generalforsamlingens beslutninger.
Referat godkendes og underskrives af dirigent og referent.

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
6.1.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter
ønske herom, med angivelse af det emne som ønskes behandlet.
6.2.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at krav herom er modtaget.
6.3.
Indkaldelse sker efter de regler der gælder for indkaldelse til ordinær generalforsamling.
§ 7 BESTYRELSEN
7.1.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
7.2.
To medlemmer er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år.
Der vælges ligeledes tilsvarende antal suppleanter på generalforsamlingen, hvis dette er muligt.
7.3
Bestyrelsen vælger af og blandt sin midte en formand, som indkalder og leder bestyrelsesmøderne.
7.4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal forefindes på skrift.
7.5.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret,
såfremt bestyrelsen ønsker det.
7.6.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 50% af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt
formanden eller næstformand.
7.7
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens-, og i dennes fravær næstformandens, stemme
afgørende.
7.8
Der vælges en revisor og en revisorsuppleant på generalforsamlingen.
7.9.
Formand og kasserer skal være myndige
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§ 8 REGNSKAB
8.1
Foreningens midler kan udelukkende anvendes til de i §2 nævnte formål.
8.2
Finansieringen af foreningens aktiviteter tilvejebringes gennem medlemmernes kontingentbetaling,
indtægter fra bandkontingent, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering.
8.3
RMH regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal påse, at der inden udgangen af april måned
aflægges årsrapport til revision, samt udarbejdes budget.
8.4
Årsrapport forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet
med revisors påtegning og underskrift.
8.5
Årsregnskab indsendes til Herning Kommune til orientering.
§ 9 TEGNING OG HÆFTELSE
9.1
Foreningen tegnes af bestyrelsen v/ formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i forening.
Ved større økonomiske dispositioner ud over allerede budgetterede dispositioner kræves
underskrift af den samlede bestyrelse.
9.2
Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med dens formue.
Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent.
§ 10. BRUGERAFTALE
10.1
Foreningen indgår brugeraftale med Herning Kommune omkring bygningsdrift og brug af
kommunale lokaler.
§ 11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER
11.1
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Ændringer fremsendes til Herning Kommune til godkendelse.
§ 12. FORENINGENS OPLØSNING.
12.1
Opløsning af RMH kan kun behandles på en til formålet særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst to
tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en
ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
12.2
Generalforsamlingen skal samtidig træffe bestemmelse om, hvilke anbefalinger man vil komme med i
forhold til, hvilke foreninger/aktiviteter foreningens eventuelle formue skal gå til jf. § 12.3.
12.3
I tilfælde af foreningens opløsning skal RMH’s formue bruges til almennyttige formål i Herning
kommune, som ligger i tråd med foreningens formål jf. §2.
Vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den xx. juni 2017
Dirigent:_______________________________
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