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Vedtægter for Himmerlands 

Folkemusikskole 

§ 1 Navn m.v.  

1. Foreningens navn er Himmerlands Folkemusikskole.   

2. Dens hjemsted er Rebild kommune.   

3. Dens CVR nummer er 31969603.   

4. Den er medlem af landsforbundet Fora.   

5. Dens regnskabsår er lig med kalenderåret.   

6. Yderligere oplysninger ses på foreningens hjemmeside   

§ 2 Formålet  

Formålet er i et fælles forpligtende samarbejde  

1. At udbrede kendskab til, viden om og glæde ved aktiv 

beskæftigelse med dansk  folkemusik.   

2. At præsentere, undervise i og videreudvikle den levende 

folkemusik.   

3. At tilrettelægge og organisere undervisning og kulturelle 

debatskabende arrangementer  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§ 3 Medlemskab  

1. Personer over 18 år samt foreninger og organisationer, der går ind 

for foreningens formål, kan være medlemmer.   

2. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.   

3. Man bliver medlem ved betaling af kontingentet til kassereren eller 

bankkontoen.   

4. Eleverne er medlemmer, hvis de ønsker det, og deres kontingent er 

inkluderet i betalingen for undervisningen.   

§ 4 Ordinær generalforsamling  

1. Medlemmer med mindst to ugers medlemskab har stemmeret på 

generalforsamlinger.   

2. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.   

3. Indkaldelse til generalforsamling sker ved, at tidspunktet annonceres 

ved en skriftlig henvendelse til medlemmerne, f.eks. via e-post, samt 

ved opslag på foreningens hjemmeside. Der gives mindst 2 ugers 

varsel.   

4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, inden 

udgangen af maj måned.   

5. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden 

i hænde senest en uge før mødet og sættes på hjemmesiden.   

6. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed 
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bortfalder forslaget.   

7. Hvis der er ønske om skriftlig afstemning, skal det efterkommes.   

8. Vedtægtsændringer kan vedtages med minimum 2/3 flertal på en 

generalforsamling.  Ændringerne træder i kraft med virkning fra 

den generalforsamling, hvor de vedtages.   

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og konstatering af lovlig indvarsling.   

2. Valg af referent og stemmetællere.   

3. Formandens beretning.   

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.   

5. Behandling af indkomne forslag.   

6. Fastsættelse af kontingent.   

7. Budget.   

8. Debat om fremtidig virksomhed.   

9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.   

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.   

11. Eventuelt  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§5 Ekstraordinær generalforsamling  

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder 

det nødvendigt, eller hvis en tredjedel af medlemmerne kræver det. 

  

2. Når medlemmer kræver ekstraordinær generalforsamling, sendes 

den ønskede dagsorden til formanden, som indenfor 2 uger skal 

indkalde til mødet.   

3. Der gælder samme regler for stemmeret, fuldmagt, indkaldelse og 

afstemningsregler som ved ordinær generalforsamling (§ 4 

punkterne 1, 2, 3, 6, 7)   

§ 6 Bestyrelsen  

1. Foreningens bestyrelse består af tre medlemmer valgt på 

generalforsamlingen og to lærere valgt af lærergruppen.   

2. Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for to år ad gangen og 

suppleanter vælges for et år ad gangen.   

3. Senest 2 uger efter valget konstituerer bestyrelsen sig ved valg af 

formand, næstformand og kasserer.   

4. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i denne fravær af 

næstformanden.   

5. Bestyrelsen vælger selv sin forretningsorden.  

6. Den er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stede.  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7. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed 

bortfalder forslaget.   

8. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.   

§7 Den daglige ledelse  

1. Den daglige ledelse varetages af lederen, der ansættes af 

bestyrelsen.   

2. Lederen er samtidig sekretær for bestyrelsen.   

§ 8 Opløsning  

1. Opløsning af foreningen skal vedtages på to generalforsamlinger 

med mindst 2 ugers mellemrum.   

2. Aktiverne skal da fordeles af sidste generalforsamling så 

foreningens formål tilgodeses.   

 
 
Med ændring af § 4 stk. 3, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 26. april 2022 


