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Vedtægter  

 
 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 
 
Stk. 1 Foreningen der er stiftet d. 27.03.08 har navnet www.branderocker.dk   

Stk. 2 Foreningens hjemsted og værneting er Ikast-Brande Kommune. 
 

 
§ 2 Foreningens formål 
 

Stk. 1 Det er foreningens formål at medvirke til at skabe gode muligheder for unge 

musikinteresserede, til at dyrke deres interesse, med udgangspunkt i fællesskabet og det 

sociale liv, i sunde musikmiljøer. 

 

Stk. 2 At støtte initiativer til gavn for børn og unge, i idræt og kulturlivet. 

 
 

§ 3 Medlemmer 
 
Stk. 1 Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og vil tilbyde at arbejde aktivt herfor, 

samt besidder interesse for rytmisk musik, kan blive medlemmer. 
 

Stk. 2 Bestyrelsen kan optage enhver forening eller virksomhed, som medlem af 
foreningen. Foreninger af politisk og religiøs observans kan dog ikke optages. 
 

Stk. 3 Ethvert medlem, der enten handler i strid med foreningens formål eller skader 
foreningens anseelse, kan efter bestyrelsens afgørelse udelukkes af foreningen.  

 
 
§ 4 Kontingent 

 
Stk. 1 Kontingentet fastsættes efter indstilling af bestyrelsen, af generalforsamlingen. 

Stk. 2 Kontingent opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 
Stk. 3 Kontingent opkræves forud, en gang årlig. 
 

 
§ 5 Udelukkelse 

 
Stk. 1 Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 mdr. efter forfald, kan bestyrelsen 
med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt. 

 
Stk. 2 Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens 

interesser eller anseelse. 
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§ 6 Bestyrelsen 
 

Stk. 1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgbare og valgberettiget til 
bestyrelsen er kun medlemmer, der kan tilslutte sig foreningens formål, og vil tilbyde at 
arbejde aktivt herfor. 

 
Stk. 2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og har det kunstneriske og administrative 

ansvar for foreningens drift. 
 
Stk. 3 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle 

forhold. 
 

Stk. 4 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv og vælger: Formand, 
kasserer samt sekretær. 
 

Stk. 5 De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at der på 
generalforsamling i lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. 

 
Stk. 6 Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. 
 

Stk. 7 Genvalg kan finde sted. 
 

Stk. 8 For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue. Medlemmer af 
bestyrelsen, foreningen kan ikke gøres personligt ansvarlig for foreningens forpligtelser. 
 

 
 

§ 7 Bestyrelsens virke 
 
Stk. 1 Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt, samt når formanden finder det 

fornødent. 
 

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter indenfor foreningens rammer selv sin egen forretningsorden. 
 
Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, ved dennes forfald, kassererens 

stemme afgørende. 
 

Stk. 4 Bestyrelsens hovedopgave er at arrangere som minimum en koncert årligt, og om 
muligt oftere. 
 

Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlig varetagelse af bestyrelsen fastsatte 
opgaver. 

 
Stk. 6 Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen samt kassereren. 
 

 
 

§ 8 Regnskab 
 
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret 

 
Stk. 2 Regnskabet udarbejdes af en på den ordinære generalforsamling valgt revisor, der 

vælges for 2 år af gangen. 
 
Stk. 3 Årsregnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 

 
Stk. 4 Generalforsamlingen vælger en revisorsuppleant for 2 år af gangen. 



 
Stk. 5 For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget 

personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.  
 
Stk. 6 Foreningens midler kan udelukkende anvendes til de i § 2 nævnt formål. 

 
 

 
 
§ 9 Generalforsamling 

 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er åben for alle gyldige 

medlemmer. Et medlem er lig med én stemme. 
 
Stk. 2 Fuldmagt er gyldig såfremt den kan godkendes af et flertal af den tilstedeværende 

bestyrelse. 
 

Stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig, senest inden udgangen af marts 
måned. 
 

Stk. 4 Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside samt ved skriftlig 
meddelelse til samtlige medlemmer via e-mail hvor sådan findes, ellers pr. brev. 

 
Stk. 5 Indkaldelse til generalforsamlingen sker med angivelse af dagsorden med mindst 14 
dages varsel. 

 
Stk. 6 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde i 

skriftlig form 7 dage før. 
 
Stk. 7 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal Lovlig indvarslet generalforsamling 

er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 
 

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen eller 2/3 af 
medlemmerne skriftligt indkalder hertil med begrundelse for indkaldelsen. Indkaldelse skal 
ske i lighed med indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

 
Stk. 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Formandens beretning 

4) Fremlæggelse og godkendelse af revisorpåtegnet regnskab 
5) Fastsættelse af kontingent 

6) Valg til bestyrelse for 2 år - valg af 2 suppleanter 
7) Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år 
8) Indkomne forslag 

9) Eventuelt 
 

 
§ 10 Vedtægter 
 

Stk. 1 Foreningens vedtægter kan ændres på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de 
afgivne stemmer. 

 
 
 

 
 



§ 11 Opløsning 
 

Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med 2/3 flertal blandt 50% af samtlige 
medlemmer af foreningen på en generalforsamling. Opnås dette flertal ikke, kan 
bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages 

med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Sidstnævnte generalforsamling skal 
indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter førstnævnte 

generalforsamling. 
 
Stk. 2 Efter beslutning om opløsning vælger generalforsamlingen en eller flere personer til 

at forestå afviklingen af foreningen. 
 

Stk. 3 Foreningens eventuelle formue skal udloddes i overensstemmelse med de i § 2 
beskrevne formål. 
 

 
Godkendt af generalforsamlingen d. 28. marts 2019. 

 
 
 

 


