Vedtægter for Musikforeningen Dreamers Stiftet den 3. september 2005.
§ 1.

Navn og hjemsted: Foreningens navn er Musikforeningen Dreamers og dens hjemsted er
Virum i Lyngby-Tårbæk kommune.

§ 2.

Formål:Musikforeningen Dreamers har
til formål at udvide kendskabet til den kulturelle
baggrund for den tidlige beat- og popmusik, samt at styrke interessen for musik fra
1960’erne.Musikforeningen Dreamers arrangerer medlemssammenkomster, hvor der
udveksles erfaringer og meninger om musik, særligt fra perioden 1960 – 1970. Det er
hensigten, at der jævnligt afholdes medlemsarrangementer, hvor der vil blive spillet musik
fra 1960’erne.

§ 3.

Medlemskreds og adgang:Enhver, der har interesse for beat- og popmusik fra 1960´erne kan
optages som medlem af foreningen. Medlemstallet er begrænset til 250 personer. Det er
muligt at blive optaget på venteliste, hvis der ikke er ledige pladser i foreningen.

§ 4.

Indtægter: Kapitalen til foreningens drift tilvejebringes gennem medlemmernes kontingent,
og resultatet af foreningens arrangementer. Kontingentets størrelse fastsættes af
generalforsamlingen.

§ 5.

Hæftelsesforhold:Foreningen som sådan hæfter for foreningens forpligtigelser overfor
tredjemand, og de enkelte medlemmer hæfter således ikke for foreningens gæld.

§ 6.

Generalforsamlinger:
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes ordinært 1 gang
årligt i 3. kvartal.
Stk. 2 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og er
forpligtet hertil, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Stk. 3 Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14
dages varsel.
Stk. 4 Indkaldelsen annonceres i lokalpressen, eller kundgøres på anden, for medlemmerne
egnet måde.
Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 6 På generalforsamlingen kan ikke afgives stemme i henhold til fuldmagt.

§ 7.

Ordinær generalforsamling Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde flg.
punkter. Valg af ordstyrer og referent. Fremlæggelse af beretning om foreningens
virksomhed. Regnskabet Forslag fra medlemmer. Forslag fra bestyrelsen. Fastsættelse af
kontingent. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Valg af revisor og
revisorsuppleant. Eventuelt.

§ 8.

Bestyrelsen og tegningsret
Stk. 1 Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 år ad gangen. I lige år er 2 medlemmer på valg, og i
ulige år 3 medlemmer.
Stk. 3 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og har funktionsperiode til en ny
bestyrelse er valgt på den efterfølgende generalforsamling.
Stk. 4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær, en
kasserer og en kunstnerisk leder
Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan frit vælge at
nedsætte arbejdsudvalg til varetagelse af særlige opgaver. Mindst et medlem af et sådant
udvalg skal være et bestyrelsesmedlem.

§ 9.

Regnskabsår:Foreningens regnskabsår går fra d. 1/1 til d. 31/12. Foreningens regnskab
afleveres til revisorerne mindst 30 dage før generalforsamlingen.

§ 10.

Overskud: Foreningens eventuelle overskud skal anvendes til flg. formål efter
generalforsamlingens nærmere beslutning
A: Til skabelse af reservefond
B: Til forbedring af aktiviteterne.
C: Til billiggørelse af aktiviteterne.

§ 11.

Opløsning af foreningen: Forslag om foreningens opløsning forelægges på en
generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær. Opløsningen er vedtaget, såfremt 2/3 af
foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Hvis mindre end 2/3 af foreningens
medlemmer er til stede på generalforsamlingen, men 2/3 af de fremmødte stemmer for
opløsningen, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden for 4
uger. På denne generalforsamling er opløsningen vedtaget såfremt mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Ved opløsningen af foreningen, skal dennes
nettoformue tilfalde ungdomsarbejdet i Lyngby – Tårbæk kommune.

§ 12.

Vedtægtsændringer: Ændring i nærværende vedtægter kan kun ske på en generalforsamling,
ordinær eller ekstraordinær, og kun hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for
ændringen.

Virum, den 3. september Michael Madsen, Formand for Musikforeningen Dreamers.

