
Vedtægter for  

Musikforeningen Mosstock 
 

1. WEEKEND I AUGUST  

 

§ 1 Navn: 

§1,1 Foreningens navn er "Musikforeningen Mosstock". 

§1,2 Foreningens hjemsted er Klostermøllevej 25 8660 Skanderborg i Horsens Kommune. 
 

§ 2 Formål: 

§2,1 Foreningens formål er at fremme amatørmusik, teater og gøgl samt at afholde og forestå musikfestivalen "Mosstock”. 
 

§ 3 Medlemmer: 

§3,1 Alle der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem. 
 

§ 4 Kontingent: 

§4,1 Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen. 
§4,2 Medlemskabet følger regnskabsåret og tegnes for et år af gangen. 
 

§ 5 Udelukkelse: 

§5,1 Hvis et medlem ikke fornyr sit årskontingent, opløses medlemskabet. 

§5,2 Et medlem kan udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale el. handling skader foreningens interesser el. anseelse. 
 

§ 6 Ledelse: 

§6,1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på maks. 9 og min. 5 medlemmer plus formanden, hvoraf min. 5 af bestyrelsesmedlemmerne er økonomisk 

ansvarlig, som medunderskriver af den gældende kassekredit. 

§6,2 Så længe grunden på Klostermøllevej 25, 8660 Skanderborg anvendes som plads for ”Mosstock” er Niels Godrum formand.  
§6,3 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, der vælges af generalforsamlingen ved skriftlig flertalsafgørelse mellem de opstillede medlemmer, 

hvoraf halvdelen vælges på ulige årstal og den resterende bestyrelse på lige årstal. 

§6,4 Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter. 
§6,5 Bestyrelses poster besættes på førstkommende bestyrelsesmøde. 

§6,6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kun beslutningsdygtig, når et flertal - heriblandt formanden er til stede. I tilfælde hvor fuldmagt er 

gældende, må hvert bestyrelsesmedlem kun være i besiddelse af én fuldmagt. 
§6,7 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§6,8 Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen/ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt. 

§6,9 Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsens møder. 
 

§ 7 Regnskab: 

§7,1 Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December. 
 

§ 8 Forpligtelser: 

§8,1 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift og forpligtelser, og nedsætter de nødvendige udvalg. 

§8,2 Der skal min. være 5 bestyrelsesmedlemmer, der er økonomisk ansvarlig, som medunderskriver af den gældende kassekredit.  
§8,3 Retningslinjer for bestyrelsens økonomiske ansvar: 

§8,31 Hvis et bestyrelsesmedlem selv ønsker at træde ud, mens festivalens økonomi måtte være i underskud, skal vedkommende under-

skrive et gældsbevis på sin procentvise andel af det underskud, som måtte være akkumuleret siden vedkommende indtrådte i bestyrelsen. 
§8,32 Gældsbeviset vil kun blive afkrævet, hvis festivalen opløses, og økonomien på det  tidspunkt er negativ. Gældsbrevet bliver opkrævet 

solidarisk i forhold til samtlige gældsbreve. 

§8,33 Selvfølgelig kan gældsbrevet til enhver tid frivilligt indløses. 
§8,34 Hvis et bestyrelsesmedlem med forsat, og fordækt groft økonomiske uansvarlighed på foreningens vegne vælges ud, kan bestyrelsen 

beslutte at vedkommende personlig hæfter for den aktuelle gælds post. 
 

§ 9 Revision:  
§9,1 Den ordinære generalforsamling vælger 1 (evt. 2) revisorer for et år ad gangen. 
 

§ 10 Generalforsamling: 

§10,1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling  

§10,2 Afholdes hvert år inden 1. April. 

§10,3 Indkaldelse til denne sker ved skriftlig henvendelse til medlemmerne 3 uge forud for generalforsamling. 
§10,4 Afstemning foregår ved oprækning af gyldig stemmeseddel. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte forlanger dette. 

§10,5 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 

§10,6 Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt. 
§10,7 Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen vedrørende vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

§10,8 Generalforsamlingens dagsorden er således. 

1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetæller. 3) Valg af referent. 4) Formandens beretning. 5) Årsregnskab og budget. 6) Indkomne forslag. 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8) Valg af revisor og revisor suppleant. 9) Fastsættelse af næste års kontingent. 10) Information fra 

Udvalgene/Arbejdsgrupperne. 11 Evt. 
 

§ 11 Vedtægtsændring:   
§11,1 Vedtægts ændringer kan kun finde sted på lovligt indkaldte generalforsamlinger - herunder også ekstraordinære generalforsamlinger - når 2/3 af de 

fremmødte stemmer derfor - uanset det fremmødte antal medlemmer. 
 

§ 12 Foreningens opløsning: 

§12,1 Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de 

fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
§12,2 Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejde i Horsens kommune. 
 

§ 13 Anvendelse af overskud: 
§13,1 Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal så vidt mulig være rentebærende. 
§13,2 Derudover kan der evt. udbetales støtte til kulturelle arrangementer fortrinsvis amatørmusik. 
 

§ 14 Underskrivning af vedtægter:  
§14,1 Vedtægterne underskrives hvert år efterfølgende generalforsamlingen, af minimum 3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer, samt af den øvrige valgte 
bestyrelse ved første givne lejlighed. 

§14,2 Underskriver et valgt bestyrelsesmedlem via fuldmagt skal denne vedlægges vedtægterne. 
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