Vedtægter for
VISENS VENNER I GLOSTRUP
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Visens Venner i Glostrup og foreningen er hjemmehørende i
Glostrup Kommune.
§ 2 Formål.
Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke
visesang og - med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen - styrke
interessen for visekunst samt bevare, udvikle og udbrede kendskabet til danske viser.
Formålet søges fremmet ved afholdelse af viseaftener og lignende arrangementer for
medlemmer af foreningen Visens Venner i Glostrup. Endvidere søges optaget
samarbejde med lignende foreninger her og i udlandet.
§ 3 Almindeligt medlemsskab.
Medlemsskab kan søges af enhver, der interesserer sig for viser. Alm. medlemsskab
giver adgang til de viseaftener, Visens Venner i Glostrup arrangerer samt til
generalforsamlingen men giver ikke umiddelbart adgang til de aktive medlemmers
øvrige møder.
§ 4 Aktivt medlemsskab.
Medlemsskab som aktivt medlem af Visens Venner i Glostrup - med deraf følgende
adgang til foreningens månedlige hulemøder - kan søges af enhver, der aktivt
beskæftiger sig med viser: som forfatter, komponist, sanger, musiker eller
på anden måde, hvad enten den pågældende er professionel eller amatør.
Optagelse som aktivt medlem kan finde sted:
1. Ved henvendelse til bestyrelsen, hvorefter man efter de gældende regler på hulemøde
får lejlighed til at bedømme pågældendes egnethed inden for én eller flere af
ovennævnte genrer.
Bedømmelsen strækker sig normalt over 3 hulemøder, hvor de aktive - efter vedtagne
regler - afgør, om den pågældende kan optages som aktivt medlem. Optagelse på prøve
kan ikke finde sted.
2. På opfordring af bestyrelsen.
Efter udeblivelse fra hulemøder 1 år kan et aktivt medlem overføres til alm.
medlemsskab.
§ 5 Bestyrelse.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære
generalforsamling. Af disse kan maksimum 3 være alm. medlemmer. Denne
bestemmelse kan ikke ændres på en generalforsamling, uden at et flertal blandt de
aktive har stemt derfor. Intet medlem af bestyrelsen kan samtidig være medlem af
bestyrelsen i en anden Visens Venner forening.
Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, således at formand er på
valg i år med lige årstal, næstformand og kasserer i år med ulige årstal.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige opgaver, f.eks. eventuel sekretær og
klubmester, ligesom den kan nedsætte underudvalg også med andre end
bestyrelsesmedlemmer til varetagelse af forskellige opgaver.
Desuden vælger generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen kan ved afgang supplere sig selv, men dens beslutning herom skal
forelægges på førstkommende generalforsamling.
§ 6 Kontingentbetaling.
Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen og gælder fra den
1.
september til 31 august
Kontingentet opkræves af kassereren. Medlemmer i restance har ingen stemmeret.
Bestyrelsen har ret til at slette medlemmer af foreningen, såfremt kontingent ikke er
betalt senest 6 måneder efter at opkrævning er udsendt.
§ 7 Æresmedlemmer.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Disse og deres ægtefæller har samme status
som aktive medlemmer.
§ 8 Regnskab.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Foreningens formue skal anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter. Det
reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab forelægges på generalforsamlingen
til godkendelse.
§ 9 Tegningsret
Foreningens formand tegner foreningen over for Glostrup Kommune.
Foreningens kasserer tegner foreningen over for pengeinstitut(ter).
§ 10 Generalforsamling
Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Alle afgørelser
træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor intet andet er bestemt i Vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års marts måned
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling sker
med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det. Indkaldelse sker som til ordinær
generalforsamling.
§ 12 Lovændringer samt opløsning af foreningen.
Til ændring af love kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget.
Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede

medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt der ikke møder så stort et antal medlemmer på generalforsamlingen, indkalder
bestyrelsen på sædvanlig måde
inden 3 uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de
fremmødte stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Visens Venner i
Danmark.
§ 13 Tilslutning til Visens Venner i Danmark.
Visens Venner i Glostrup er pligtig til at være tilsluttet Visens Venner i Danmark.
Bestyrelsen vælger af sin midte 2 repræsentanter til at repræsentere foreningen på
Regional og landsmøder i Visens Venner i Danmark.
§ 14 Medlemmernes forpligtelser.
Foreningens medlemmer oppebærer intet honorar for deres medvirken ved foreningens
arrangementer. Medlemmer må ikke udnytte deres medlemsskab ved reklamering i
forretningsmæssigt øjemed eller repræsentere foreningen uden bestyrelsens
godkendelse. Overtræder et medlem denne bestemmelse eller nægter den pågældende
at bøje sig for de afgørelser, der træffes af bestyrelsen, kan den pågældende
ekskluderes. En sådan eksklusion skal dog godkendes på
den næstfølgende generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.
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