
Halsnæs Musikforening, Frederiksværk 

 

 
Vedtægt. 
§1: Foreningens navn er: Halsnæs Musikforening, Frederiksværk. Dens formål er at afholde koncerter med 

såvel klassisk som nyere musik. 

 

§2: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes en 

gang årligt, senest 30. april. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel, ledsaget af en dagsorden, 

der skal indeholde punkterne: 

 Beretning 

 Regnskab over den forløbne sæson 

Forslag til kommende sæsons repertoire, budget samt forslag til kontingent og billetpriser 

Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 

 

Andre punkter kan optages efter medlemmers skriftlige begæring, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt mindst l/5 af medlemmerne ønsker det. 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ledsaget af dagsorden. 

 

Alle generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig majoritet, dog kræves til vedtægtsændringer samt 

til foreningens ophævelse mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Fraværende medlemmer kan afgive deres 

stemmer ved fuldmagt eller brev. 

 

§3: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

 

§4: Bestyrelse: 

a) Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter, således at 3 medlemmer og 1 suppleant vælges 

hvert andet år for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

b) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. 

c) En revisor og en revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen varetager foreningens kunstneriske og forretningsmæssige ledelse. Den udsender ved hver sæsons 

begyndelse oplysninger om det kommende repertoire til såvel medlemmer som pressen. 

Formanden kan tegne foreningen. Formanden og kassereren er dog berettiget til hver for sig at foretage de 

økonomiske transaktioner, bl.a. bankforretninger, som ligger inden for bestyrelsens beslutninger og det 

vedtagne budget. 

 

§5: til koncerterne sælges gæstebilletter, hvis pris bestemmes på generalforsamlingen. Årskontingent gælder 

for samtlige koncerter. Unge under 18 år har gratis adgang. 

 

Således ændret og vedtaget på generalforsamlingen i Frederiksværk den 26. september 2020 

 

 

 

Christella Lerke 

Formand 

 

 

 

 


