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Vedtægter for  
De Dysted spillefolk 

 

Vedtaget på stiftende årsmøde, 5. november 2019 

 

§1 Foreningens navn 

1.1 De Dysted spillefolk  

 

 

§2 Foreningens hjemsted 

2.1 Næstved Kommune 

 

 

§3 Foreningens formål 

3.1 Foreningens formål er at dyrke og udbrede folkemusik i bred forstand. 

 

 

§4 Medlemskab 

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når   

      medlemskabet er registreret på medlemslisten og kontingentet er betalt. 

      

 

§5 Årsmødet 

5.1 Årsmødet er foreningens øverste myndighed.  

 

5.2 Årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af  marts. 

      Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til  årsmødet. 

      Regnskab, budget og evt. vedtægtsændringer udsendes med indkaldelsen. 

 

5.3 Forslag til årsmødet sendes til bestyrelsen senest 7 dage før årsmødets afholdelse.  

 

5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. 

 

5.5 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal af de fremmødte. Alle   

      afstemninger afgøres ved håndsoprækning. 
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5.6 Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter 

 

 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

 Bestyrelsens beretning 

 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Indkomne forslag 

 Forslag til handlingsplan og budget 

 Fastsættelse af kontingent 

 Valg af bestyrelse   

◦ Valg af oldermand 

◦ Valg af arrangementskoordinator  

◦ Valg af kasserer 

 Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Evt. 

 

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinært årsmøde, og bestyrelsen skal indkalde   

      til ekstraordinært årsmøde, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det. 

 

6.2 Indkaldelsen til det ekstraordinære årsmøde skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af  

      begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden.  

 

 

§7 Bestyrelsen 

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem årsmøderne. 

 

7.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer: Oldermand, arrangementskoordinator og kasserer. 

 

7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges. Oldermanden vælges i lige år,  

      arrangementskoordinator vælges i lige år og kasserer i ulige år. 

 

7.4 Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden vælges et  

      nyt bestyrelsesmedlem på en spilleaften. 

 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

 

7.6 Alle væsentlige beslutninger forelægges til godkendelse på en spilleaften. 
 

§8 Regnskab/økonomi 

8.1 Regnskabsperioden er 1/1 -31/12. 

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en  

      status. Kassereren er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende. Regnskabet revideres af den af årsmødet valgte  

      revisor. 
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