Vedtægter for DOF Middelfart MusikAftenskole
Navn, hjemsted og formål:
§ 1: DOF Middelfart MusikAftenskole er en forening med hjemsted i Middelfart.
§ 2: DOF Middelfart MusikAftenskole har primært til formål at drive almennyttig folkeoplysende
virksomhed inden for folkeoplysningslovens rammer med særlig vægt på voksenundervisning og aktiviteter på det musiske område.
§ 3: Aftenskolen er medlem af Dansk Oplysningsforbund og er uafhængig af partipolitik.
§ 4: Foreningen optager elever, lærere og andre interesserede myndige personer som
medlemmer.

Organisation og ledelse:
§ 5: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling
afholdes hver år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Forslag til nye aktiviteter
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen efter § 6
7. Valg af deltagerrepræsentant
8. Valg af lærerrepræsentant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Fastsættelse af kontingent
11. Eventuelt.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der var registreret som medlem pr. 31.12.
året før. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 6: DOF Middelfart MusikAftenskole har en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som afstikker
retningslinierne for foreningens drift. DOF Middelfart Musikskoles Støtteforening har ret til
at udpege en repræsentant til bestyrelsen får et år ad gangen. Foreningens medlemmer
vælger mindst 4 personer for en periode på 2 år, hvor den ene halvdel er på valg i lige år
og den anden halvdel i ulige år. For et år vælges bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant.
Derudover har aftenskolens deltagere og lærere ret til at vælge yderligere hver et medlem til bestyrelsen for et år.
§ 7: Bestyrelsen konstituerer sig selv og ansætter skolens leder, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
§ 8: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt og
skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter en skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. Indkaldelse sker med normalt varsel, og ekstraordinær
generalforsamling skal finde sted senest 4 uger efter modtagelsen af anmodningen.

Tegningsregler, hæftelse og regnskab:
§ 9: Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af
evt. lån og pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. For foreningen
økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.
Lederen har sædvanlig prokura til at tegne aftenskolen i forhold vedrørende den daglige
drift.
§10: Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres i overensstemmelse med
kommunens retningslinier og krav.

Vedtægtsændringer og ophør:
§11: Vedtægter kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen. Udgør dette flertal ikke
mindst halvdelen af medlemmerne, skal indkaldes til en ny generalforsamling med
mindst 14 dages varsel, hvor beslutningen kan træffes med almindelig stemmeflertal
blandt de fremmødte. Denne generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter
generalforsamlingen, hvor forslaget blev vedtaget 1. gang.
§12: Nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor nedlæggelse er
et selvstændigt punkt på dagsordenen. Beslutning træffes på samme måde som ved
ændring af vedtægterne.
Ved evt. opløsning af foreningen tilfalder aktiverne almennyttige formål til gavn for
musiklivet i Middelfart efter den seneste bestyrelses bestemmelse i samråd med Skoleog Kulturudvalget i Middelfart.

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. september 2001
og ændret på generalforsamlingen den 22. marts 2007 (ændring af navn)

