
V E D T Æ G T E R 
 

§ 1 

 

Klubbens navn er FREDERICIA HARMONIKA KLUB 

 

§ 2 

Klubbens formål er at være samlingspunkt for harmonikaspillere, der ønsker at udøve harmonikaspil til 

gensidig glæde og fornøjelse, samt at øge interessen for harmonikaspil. 

 

§ 3 

Klubben skal være åben for alle harmonikaspillere, men adgangsbegrænsning kan indføres. Bestyrelsen 

træffer beslutning om dette og om optagelse af andre instrumenter, der kan være ønskelig som 

supplement til harmonikaspil. 

 

§ 4 

Klubben optager passive støttemedlemmer, der har adgang til klubbens arrangementer og general- 

forsamling, men ikke har stemmeret på denne.  

 

§ 5 

Æresmedlemsskab. Som æresmedlem kan udnævnes et medlem af Fredericia Harmonikaklub 

efter følgende retningslinjer: 

Som påskønnelse for et stort og givende arbejde for 

 Fredericia Harmonikaklub igennem en årrække. 

 

Æresmedlemsskabet indebærer: 

Gratis medlemskab af klubben så længe æresmedlemmet lever. 

 Gratis deltagelse i klubbens arrangementer. 

 

Udnævnelse af et æresmedlem: 

Foretages af en enig bestyrelse og præsenteres på førstkommende generalforsamling, 

 medmindre andet tilsiger, at udnævnelsen sker straks. 

 

Der udfærdiges et diplom, der overrækkes æresmedlemmet ved udnævnelsen. 

                     

                 § 6 

Kontingenter for passive, aktive og aktive seniormedlemmer fastsættes på generalforsamlingen. Fra 

starten af det kalenderår, hvori aktive medlemmer fylder 67 år, overgår man til aktiv seniormedlem. 

Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar måned. 

 

                     § 7 

Regnskabsåret følger kalenderåret.. 

 

                     § 8 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 

udgangen af marts måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Stemmeret har enhver aktiv, der rettidigt har 

betalt kontingent. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt 1 medlem fremsætter ønske herom. 

 

§ 9 

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5 medlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, 

og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Alle valg er gældende for 2 år, og genvalg kan finde sted. 

Der vælges 2 suppleanter – 1 i ulige år og 1 i lige år – ligeledes for 2 år. Genvalg kan finde sted. 

 

Endvidere vælges 2 revisorer – 1 i ulige år og 1 i lige år – ligeledes for 2 år. Der vælges 1 

revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 



 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær, der fører referat 

ved bestyrelsesmøder og generalforsamling. Bestyrelsen kan udpege hjælpere til udvalg og 

specialopgaver etc. 

 

§ 10  

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages og højest 1 måneds varsel ved skriftlig henvendelse  

til medlemmerne samt meddelelse på førstkommende klubmøde. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden 

for generalforsamlingen 

 

§ 11 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

 

 1a  Valg af dirigent 

 1b  Valg af 2 stemmetællere, der ikke må være medlem af bestyrelsen 

 2    Beretning for det forløbne år ved formanden til godkendelse 

3 Kassereren aflægger regnskab til godkendelse 

4 Behandling af indkomne forslag 

5 Fastsættelse af medlemskontingenter 

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

7 Valg af revisorer samt suppleant 

8 Eventuelt (under dette punkt kan der ikke foretages afstemninger) 

 

Kun de punkter, der er opført på dagsordenen og ændringsforslag til disse, kan behandles på 

generalforsamlingen. 

 

§ 12 

Til at varetage klubbens musikalske ledelse vælger bestyrelsen en musikalsk leder, der i samarbejde med 

bestyrelsen har ansvaret for klubbens musikalske udvikling. Såfremt den musikalske leder ikke er 

medlem af bestyrelsen, er vedkommende deltagerberettiget til bestyrelsesmøder uden stemmeret. 

Substitut kan møde for den musikalske leder. 

 

§ 13 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, 

dersom 1/4 af samtlige medlemmer indgiver skriftlig begæring om afholdelse af ekstraordinær 

generalforsamling med angivelse af, hvilke emner man ønsker behandlet. 

 

§ 14 

Beslutning om vedtægtsændringer samt om klubbens opløsning kan træffes af enhver generalforsamling, 

når mindst 3/4 af samtlige medlemmer deltager, og mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for 

forslagene.  

Er mindre end 3/4 af medlemmerne til stede, men 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes 

inden  

30 dage til en ny generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med almindeligt stemmeflerhed. 

 

Den generalforsamling, der endeligt vedtager klubbens opløsning afgør samtidigt, hvilke formål klubbens 

aktiver skal tilfalde. 

 

Vedtægterne vedtaget på den stiftende generalforsamling 7. juni 1989, ændret (§ 3) ved generalforsamling  

8. marts 1993, ændret (§ 11) ved ekstraordinær generalforsamling 8. maj 1995 og ændret (§§ 5-6- 

7-8-10) ved generalforsamling 13. marts 2006, ny § 5 indsat ved generalforsamling den 07.03.2011.  


