Odense Musikforening af 1866
Vedtægter
§ 1. Foreningens navn er ’Odense Musikforening’.
§ 2. Foreningens formål er at arrangere koncerter, fortrinsvis med kunstnere af internationalt format, således
at den kan supplere og stimulere byens musikliv.
§ 3. Foreningen afholder mindst 4-5 koncerter om året.
§ 4. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.
§ 5. Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for to år
ad gangen, således at der efter tur afgår to hhv. tre medlemmer hvert andet år. Der vælges for hvert år op til
3 suppleanter og én revisor.
Umiddelbart efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer formand og kasserer.
Kassereren er bemyndiget til på vegne af bestyrelsen at varetage relationer vedrørende foreningens økonomi
til pengeinstitutter, offentlige og private tilskudsgivere, offentlige myndigheder
§ 6. Den årlige generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i februar-marts og indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel.
§ 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg
5. Fastsættelse af kontingent og billetpriser
6. Indkomne forslag (Indsendes skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen)
7. Eventuelt
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst en tredjedel af
medlemmerne skriftligt eller ved afstemning på den ordinære generalforsamling stiller krav herom. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med fjorten dage.
§ 9. Til ændring af vedtægter kræves en majoritet på mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Andre
generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
§ 10. Eventuel opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse med majoritet på mindst to tredjedele af
de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning af foreningen
overgår dens eventuelle formue til støtte for musiklivet i Odense.
Vedtaget på generalforsamlingen den 1. marts 2017.

