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VEDTÆGTER
§ 1. Foreningens navn er Kulturkaravanen, Hvalsø Musikforening og den har hjemsted i Lejre Kommune.
Foreningens formål er gennem varierede musikarrangementer, eller andre kulturelle arrangementer, dels
at øge interessen og forbedre vilkårene for den levende musik og dels at medvirke til at øge fællesskabet i
Hvalsø og omegn.
§ 2. Medlemmerne betaler et årligt medlemskontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes
på den årlige ordinære generalforsamling, der afholdes senest 3 mdr. efter regnskabsårets afslutning.
Kontingentet opkræves i januar og dækker kalenderåret. For medlemmer, der indmeldes i oktober,
november eller december dækker kontingentet også det efterfølgende kalenderår.
§ 3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger ved simpelt
stemmeflertal en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og
stemmeafgivelsen. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et medlem
forlanger skriftlig afstemning. Stemmeafgivelsen kan ikke ske ved fuldmagt. Over det på
generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten, formanden og et
bestyrelsesmedlem.
§ 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til
hvert medlem. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
0. Valg af referent
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Kassereren fremlægger budget samt forslag til kontingent til godkendelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet
skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes så ofte
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller, når mindst 10 medlemmer, skriftligt til bestyrelsen indgiver
begæring, med tilkendegivelse af dagsorden, for generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til
bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.
§ 6. På den ordinære generalforsamling kan kun tages beslutning vedrørende punkt 1 - 8 i dagsordenen.
Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre nærværende vedtægter kræver særlig
stemmeflertal. Hvert medlem har 1 stemme. Til varetagelse om beslutning af ændring af vedtægterne
kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
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§ 7. Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer samt mindst 1 suppleant. Bestyrelsesmøderne er åbne for
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år, og fastsætter på første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen sin egen forretningsorden. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og
øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, således at 3 hhv. 4
medlemmer skal vælges i lige år og de øvrige 2 hhv. 3 medlemmer vælges i ulige år. Suppleant(er) vælges
for en 1-årig periode. Genvalg er mulig på alle pladser og alle hverv er ulønnede.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid i foreningen værende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Stk. 3. Ved indgåelse af økonomiske forpligtelser på mere end 20 % af foreningens egenkapital opgjort i
seneste årsregnskab kræves underskrift eller anden form for dokumenteret samtykke af foreningens
formand og et bestyrelsesmedlem, fortrinsvis kassereren. Ved formandens forfald kan forpligtende
underskrift foretages af næstformanden eller kassereren sammen med et bestyrelsesmedlem.
Ovenstående gælder dog ikke for forpligtelser under en nedre grænse på kr. 2.000.
§ 8. Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december. Årsregnskabet underskrives af kassereren og
forsynes med revisors påtegning.
§ 9. Foreningens midler indsættes i en anerkendt bank eller sparekasse i foreningens navn. På kontiene kan
kun disponeres med formandens og kassererens underskrifter i forening, medmindre bestyrelsen udsteder
fuldmagt til et enkelt bestyrelsesmedlem.
§ 10. Et medlem, der opsiger sit medlemskab kan intet krav gøre på foreningens eventuelle formue eller
refusion af betalt kontingent.
§ 11. En person, der igennem længere tid på ganske usædvanlig måde har gjort sig fortjent til en sådan
påskønnelse, kan udnævnes til Æresmedlem af Kulturkaravanen.
Stk. 2. Udnævnelse af Æresmedlem kan alene ske ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3. Beslutning om udnævnelse af Æresmedlem træffes ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte,
stemmeberettigede medlemmer. Udnævnelsen forudsætter bestyrelsens enstemmige indstilling og skal
optages som særskilt dagsordenspunkt. Forslaget kan ikke gøre til genstand for debat på
generalforsamlingen.
Stk. 4. Et Æresmedlem er kontingentfri og deltager gratis i foreningens arrangementer.
§ 12. Beslutning om opløsning af foreningen tages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de
fremmødte beslutter dette, og denne beslutning gentages med 2/3 flertal på en efterfølgende
generalforsamling, som skal være afholdt senest 2 måneder efter den førstafholdte general-forsamling. I
sammenhæng med fremlæggelse af forslag til opløsning af foreningen, skal være et forslag til fordeling af
foreningens endeligt opgjorte slutformue, der alene kan uddeles i en eller flere portioner til almennyttige
formål med særligt henblik på kulturelle foreninger i Lejre Kommune.

Disse vedtægter er senest ændret på Kulturkaravanens generalforsamling den 4. marts 2019.
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