
Vedtægt for

Busses Skoles Musikkreds



§1 NAVN
Foreningens navn er Busses Skoles Musikkreds.

§2 HJEMSTED
Busses Skoles Musikkreds er hjemmehørende i Gentofte Kommune. 
Foreningens adresse er: Busses Skoles Musikkreds, Mosebuen 1, 2820 
Gentofte. Foreningens hjemmeside har adressen: 
www.bussesmusikkreds.dk.

Bank: Danske Bank, Gentoftegade 50, 2820 Gentofte       45 12 28 40
Konto: 4190 – 4190226670
CVR-nr. 30448790

§3 FORMÅL
Busses Skoles Musikkreds formål er at skabe et levende musikalsk miljø, 
der giver børn og unge og deres forældre mulighed for at mødes om 
musikken i deres fritid og være aktiv medvirkende til en folkelig 
udbredelse af en musiktradition i Danmark. 

Stk. 2 Musikkredsen vil igennem større musikforståelse og engagement 
give børn og unge mulighed for at udtrykke sig kreativt, få nye venner og 
måske forfølge en drøm om en dag at blive et navn på den danske og/
eller internationale musik- og teaterscene. Desuden vil musikkredsen give 
dens medlemmer mulighed for at mødes på tværs af alder og hold.

Stk. 3 Musikkredsen fungerer inden for Folkeoplysningslovens rammer.

§4 MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål 
og deltager aktivt i foreningens aktiviteter.

Stk. 2  Indmeldelse sker ved henvendelse til skolens kontor.

Stk. 3  Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til skolens kontor. 

Stk. 4 Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har 
betalt sit kontingent, senest 2 måneder efter, at der er rykket for det. 

§5 UDELUKKELSE, KARANTÆNE OG EKSKLUSION
Et medlem, hvis opførsel strider mod foreningens vedtægter eller øvrige 
regler kan udelukkes fra deltagelse i foreningens aktiviteter. Pligten til at 
betale kontingent ophører ikke i udelukkelsesperioden.

Stk. 2 Et medlem, hvis opførsel trods udelukkelse ikke er ændret, kan 
idømmes karantæne. Medlemmet orienteres skriftligt om bestyrelsens 
holdning, og indkaldes til møde, hvor medlemmet får lejlighed til at 
fremlægge sagen. Efter bestyrelsens beslutning orienteres medlemmet 
skriftligt. Desuden kan et medlem i restance med mere end 3 måneder 
idømmes karantæne.

Stk. 3  Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt 
vedkommendes opførsel direkte strider mod foreningens vedtægter. Ved 
eksklusion skal sagen, såfremt det ekskluderede medlem ønsker det, 
fremsættes på førstkommende generalforsamling, som et særligt punkt på 

http://www.bussesmusikkreds.dk


dagsordenen.

§6 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af generalforsamling.

Angående kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse overlades det til 
bestyrelsen at træffe afgørelse i hvert enkelt tilfælde.

§7 REGNSKABSÅR
Regnskabet følger kalenderåret.

§8 TEGNINGSREGLER
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§9 GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i foråret dog 
senest den 20. juni.
 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt 
hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.

Stk. 2 Medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret på 
generalforsamlingen, og en af forældrene har stemmeret på vegne af 
medlemmer under 15 år.

Stk. 3  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel 
ved opslag på skolen og foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget herunder 

fastsættelse af kontingent for næste budgetår.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Det reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside 3 uger 
før generalforsamlingen.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4 og pkt. 5, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Afstemning 
skal foretages skriftligt, såfremt et medlem ønsker det.

Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal (jvf. dog §§12 og 13 om 
vedtægtsændring og opløsning). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter 
det.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når 1/3 
del af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter 



begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagorden.

§ 11 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af foreningens 
medlemmer.
Stk. 2
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 eller 3 
årligt. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter 
for medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer ud 
fra sin midte.
Stk. 4
Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til en daglig leder, der har ansvar for 
administration af musikkredsen.
Stk. 5 
Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til andre medlemmer.

§12 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Nærværende vedtægter kan kun ændres på to af hinanden følgende  
generalforsamlinger (en ordinær og en ekstraordinær). Der kræves et 
flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på 
den ordinære generalforsamling og blot et flertal blandt de fremmødte, 
stemmeberettigede medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling.

§13 FORENINGENS OPLØSNING
Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær og 
efterfølgende en ekstraordinær generalforsamling med et flertal på 2/3 af 
de fremmødte, stemmeberettigede afgivne stemmer og blot et flertal 
blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på den 
ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue et almennyttigt 
formål inden for musik efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. 

Således vedtaget af musikkredsens medlemmer på den ordinære og 
seneste ekstraordinære generalforsamling den 16. november 2006.

Gentofte, den 16. november 2006



Michael Schierbeck Per Nyegaard
      formand næstformand

Stine Bang

Birger Kjer Hansen Morten Gents
kasserer


