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§ 1.
Foreningens navn er ”Middelfart Jazzfezztival”.
§ 2.
Foreningens formål er på almennyttig basis at fremme musiklivet i Middelfart,
særligt skal foreningen arbejde for, at der afholdes arrangementer med jazzmusik,
samt at der afholdes musik-, kunst- og kulturelle arrangementer.
§ 3.
Foreningen hæfter udadtil med sine aktiver, de enkelte medlemmer hæfter kun med
deres ordinære kontingent.
§ 4.
Enhver kan blive aktivt medlem mod at betale kontingent. Generalforsamlingen
fastsætter kontingentets størrelse.
§ 5.
Kontingentindtægter skal anvendes til de i § 2 nævnte formål. Såfremt et medlem
står i kontingentrestance, kan vedkommende slettes og kun optages igen, når
bestyrelsen efter behandling af sagen går ind herfor. Adgang til foreningens
medlemsarrangementer og generalforsamling forudsætter medlemskab.
§ 6.
Kontingentet opkræves en gang årligt. For nye medlemmer, skal kontingentet dog
betales ved indmeldelsen.
§7
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes en gang årligt
i november / december måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse sker gennem dagspressen, på foreningens hjemmeside og/eller øvrige
sociale medier.
Dagsorden skal indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Aflæggelse af beretning
Regnskab
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5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af to revisorer + 1 revisorsuppleant
10.Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
§8
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen består af 6 eller 7
medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen kan dog give fuldmagt til at
udføre de af bestyrelsen trufne beslutninger, herunder nødvendige ind- og udbetalinger. Bestyrelsen er forpligtet til at oprette bank/sparekassekonti. Bestyrelsen
tager beslutning om afholdelse af nødvendige udgifter til administration og
regnskabsføring.
§9
Bestyrelsen skal holde medlemmerne orienteret om planer og arbejde.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, bestående af foreningens medlemmer i
forbindelse med forskellige aktiviteter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og dens
beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende. For hvert bestyrelsesmøde udarbejdes der et
referat.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter behov, når bestyrelsen
bestemmer det, eller når 25% af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom
med angivelse af dagsorden for mødet.
§ 11
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Alle
medlemmer har stemmeret. Der kan afgives en stemme pr. medlem. Der kan ikke
afgives stemme pr. fuldmagt.
Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen.
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§ 12
Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er
behørigt optaget i dagsordenen jf. § 7 og § 10, og når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
§ 13
Foreningens regnskabsår går fra 1. november og indtil 31. oktober.
§ 14
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger hos
foreningens kasserer.
§ 15
Beslutning om foreningens ophævelse kan ske på den ordinære generalforsamling,
såfremt der er indsendt forslag herom i henhold til vedtægterne, og såfremt 2/3 af
foreningens medlemmer stemmer herfor.
Hvis der ved afstemningen ikke kan opnås kvalificeret flertal, kan der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7 og § 9, hvorefter
beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Ved ophævelse af foreningen fordeles foreningens midler mellem almennyttige
kulturelle aktiviteter i Middelfart efter generalforsamlingens beslutning.
§ 16
Foreningens løbende aktiviteter skal være selvfinansierende af de enkelte
arrangementer.
Eventuelle underskud dækkes økonomisk af foreningen eller kommunale
underskudsgarantier. Eventuelle overskud benyttes i samme regnskabsår til gratis
kulturelle arrangementer i ny Middelfart Kommune. Således tilstræbes ved
regnskabsårets afslutning et samlet arrangementsresultat så tæt på kr. 0,- som
muligt.
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