
 
 

 

 

VEDTÆGTER FOR 

DRONNING LOUISES JAZZKLUB 

 

§ 1 Navn og tilhørssted 

 

Foreningens navn er Dronning Louises Jazz Klub og er hjemhørende Torvet 19, 6700 

Esbjerg. 

 

§ 2 Formål 

 

Det er foreningens formål at fremme kendskabet til og forståelsen for jazzmusikken ved afholdelse 

af 6 årlige arrangementer, fortrinsvis fra september til april. 

 

§ 3 Medlemskab 

 

Medlemskab kan opnåes ved henvendelse til bestyrelsen og træder i kraft ved indbetaling af det til 

enhver tid gældende kontingent. 

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et 

regnskabsår.  

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

 

§ 4 Generalforsamlingen 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Generalforsamlingen afholdes efter hver sæsonafslutning og senest den 1. juni. 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved e-mail til medlemmerne med angivelse af tid, sted samt 

dagsorden. 

Indkaldelsen er desuden på foreningens hjemmeside sammen med det reviderede regnskab, når det 

foreligger. 

 

Adgang til generalforsamlingen og stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. 

Hvert medlem har kun en stemme. 

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet følger af 

nærværende Vedtægter. 

Afstemningen skal være skriftlig hvis 1 medlem kræver det. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 



 
 

 

§ 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling. 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Fremlæggelse af budget 

5. Kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3 medlemmer vælges i lige år og 4 medlemmer vælges 

i ulige år. 

Suppleanter vælges hvert år. 

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 

 

§ 6 Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer og 2 suppleanter. 

Forslag til kandidater til valg til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse af 

den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, og fastlægger selv sin 

forretningsorden. 

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Formand vælges i lige år. 

Næstformand og kasserer vælges i ulige år. 

 

§ 7 Bestyrelsesmøder 

 

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 

kræver det. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt og forud for arrangementerne.  

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes 

ved simpel flertal. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget. 

Bestyrelsens arbejde er ulønnet. 

 

 

 

 



 
 

 

 

§ 8 Foreningens drift 

 

Kapitalen til foreningens drift tilvejebringes gennem medlemskontingent, ved entre ved arrangementerne, 

og ved at søge støtte og modtage midler fra anden side. 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen i bestyrelsen har personligt ansvar for 

foreningens forpligtelser. Foreningen forpligtes ved underskrift af mindst et stemmeberretiget 

bestyrelsesmedlem efter godkendelse af bestyrelsen. 

 

§ 9 Regnskab og revision 

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet skal før offentliggørelse være revideret af den på den foregående generalforsamling valgte 

revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Et eventuelt overskud skal anvendes til skabelse af en reservefond. 

 

§ 10 Vedtægtsændringer 

 

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår 

af dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

 

§ 11 Opløsning 

 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, 

hvoraf den skal være  ordinær.  

 

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål 

eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den 

opløsende generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

§ 12 Vedtagelse og ikrafttrædelsesbestemmelse 

 

Vedtægterne blev vedtaget i denne form på generalforsamlingen den 24. september 2020 og træder i kraft 

umiddelbart herefter. 

 

 

24. september 2020 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Grethe Erichsen Johnsen    Helge Bach Nielsen 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Lissi Lynghede                   Flemming Hermansen 

 

 

 

__________________________________  ___________________________________ 

Anette Y. Hermansen     Mette Brøsted Nielsen 

 

 

 

__________________________________ 

Peter Ried Larsen 

   

 

 


