
 

Vedtægter for Viborg Concert Band 

§1 Orkestrets navn er Viborg Concert Band. Orkestret har hjemme i Viborg 

§2 Orkestrets formål er at spille god amatørmusik og underholde ved koncerter 

§3 Alle, der tilslutter sig orkestrets formål, og betaler det af musikskolen fastsatte kontingent, kan blive medlemmer. 

stk. 2. Udmeldelse sker ved henvendelse pr. brev eller mail til orkestret og Viborg Musikskole. 

stk. 3. Medlemmerne er selv ansvarlige for at orkestret har deres gældende adresse, telefon og mail. 

 

§4 Kontingent fastsættes af Viborg Musikskole og opkræves på årsbasis 

§5 Generalforsamlingen er orkestrets øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af september. 

stk.2 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til alle medlemmer 

stk. 3 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 

1. valg af dirigent (ordstyrer) og referent 

2. Godkendelse af mødets gyldighed og mødets dagsorden 

3. bestyrelsens/formandens beretning 

4. godkendelse af regnskab  

5. Valg af musisk dirigent  

6. valg til repetoirudvalg 

7. Indkomne forslag 

8. Valg til bestyrelsen 

9. valg af suppleanter til bestyrelsen 

10. Valg af revisor 

11. eventuelt 

stk.4 alle medlemmer af orkestret har tale- og stemmeret og er valgbare ved generalforsamlingen. 

stk.5 afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.  

stk.6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 

stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 

vælges 2. 

 

§6 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter valget med; formand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§7 foreningen tegnes af formanden eller kasserer 

§8 Orkestret hæfter kun med orkesterformuen 

§9 Regnskabsåret er 1/9 – 31/8 

stk.2 regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Dennes bemærkninger forelægges 

generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af referatet. 

 

§10 Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de 

fremmødte. 

§11 Orkestrets opløsning kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

stk.2 I tilfælde af opløsning går orkestrets evt. midler til det formål som besluttes på den afsluttende 

generalforsamling. 
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