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§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er ”Nykøbing F Postorkester”. 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund kommune og adressen er kasserers adresse.  
 
 
§ 2 Formål 
Stk. 1. Foreningens formål er ved deltagelse i orkesterprøver og koncerter at udbrede kendskabet til 
 Big Band- og Swingmusik samt underholdningsmusik. 
 
 
§ 3 Medlemskreds 

Stk. 1. Alle interesserede musikere indenfor den i § 2 anførte genre kan søge optagelse i orkesteret. 
Stk. 2. Prøveperiodens varighed kan være op til tre måneder.  
Stk. 3. Potentielle nye medlemmer/kandidater vil blive optaget, såfremt den musikalske leder og
 respektive gruppe (træblæser, trompeter, tromboner eller rytme) i forening vurderer, at 
 kandidaten kan bidrage positivt til orkestrets musiske niveau og sociale sammenhold. 
Stk. 4.  Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens 
 formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er indbetalt. 
Stk. 5. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af 
 kalenderåret. 
 

 

§ 4 Økonomi 
Stk. 1. Foreningen har egen selvstændig økonomi med Nem-konto og CVR-nr. og tegnes af 
 formanden og kassereren hver for sig. 
Stk. 2. Alle medlemmer betaler det fastsatte årlige kontingent i januar måned. 
Stk. 3. Nye medlemmer betaler efter godkendt optagelse sit kontingent for perioden den første i 
 efterfølgende måned og resten af kalenderåret. 
Stk. 4. Manglende betaling af kontingent kan medføre eksklusion.  
Stk. 5. Koncerthonorarer tilfalder foreningen. 
 
 
§ 5 Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed,  
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og 
 indkaldes med minimum 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller e-mail 
 til medlemmerne.  
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på en generalforsamling er alle medlemmer, der forinden har 
 betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

• Valg af stemmetællere 

• Valg af dirigent 

• Formandens beretning 

• Regnskabsaflæggelse 

• Behandling af indkomne forslag 

• Bevilling af midler. 

• Fastsættelse af kontingent 
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• Godkendelse af budget 

• Valg af formand 

• Valg af kasserer 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

• Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Valg af WEB administrator 

• Valg af nodearkivar 

• Eventuelt 
 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
 dage før generalforsamlingen 
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent.  
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. 
 Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved 
 personvalg, hvor der er foreslået flere end det  antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig 
 afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 
Stk. 8. Efter generalforsamlingen udsendes referat til medlemmerne. Referatet skal ved deres 
 underskrift være godkendt af dirigent og formand. 
 
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 
 afholdes, når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det 
 over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger 
 efter, at anmodningen er kommet til formandens eller næstformandens kundskab. 
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage. 
 
§ 7 Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af formand, næstformand, 
 kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.  
Stk. 1A. I tilfælde af det ikke er muligt at vælge en formand, skal bestyrelsen konstituere sig med 
 sekretær, men formandsposten skal deles blandt bestyrelsens tre øvrige medlemmer, som 
 konstituerer sig i henhold til ”bestyrelsens arbejdsgang”. 
Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen således at formand og et bestyrelsesmedlem samt 
 suppleanten vælges for en periode på to år i ulige årstal, mens kasserer, og 2 
 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år i lige årstal. 
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af 
 og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær.  
Stk. 4. Bestyrelsesmøde afholdes minimum en gang i kvartalet. 
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og 
 arbejdsgrupper til varetagelse af opgaver. 
Stk. 6. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. 
 Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det 
 nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for 
 formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet 
 til formandens kundskab. 
Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
Stk. 8. Orkestret skal være upolitisk. 
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§ 8 Musikalsk ledelse 

Stk. 1. Nodeudvalget i alt tre personer bestående af den valgte arkivar og så vidt muligt en 
 person fra de øvrige grupper (rytme, træblæser, messing) bestemmer musikstykker til 
 repertoiret. 
Stk. 2. Den musikalske leder bestemmer musikstykker til koncerter. 
Stk. 3. Ethvert medlem har mødepligt således at forstå, at vedkommende ikke må sætte orkesteret 
 i forlegenhed ved udeblivelse fra en koncert.  
Stk. 4. Udebliver et medlem til øvelsesaftener uden gyldig grund og afbud, kan bestyrelsen overveje 
 vedkommendes fortsatte medlemskab af orkesteret. 
 
§ 9 Regnskab og revision 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Ingen af 
 bestyrelsesmedlemmerne eller øvrige medlemmer af orkesteret hæfter personligt for de 
 orkesterets påhvilende økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i 
 orkesterets eventuelle formue, dog kan personlig hæftelse indtræde ved grov overtrædelse.  
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
Stk. 4. Den på generalforsamlingen valgte revisor foretager gennemgang af bilag. 
 
§ 10 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
 ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.  
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 
 
§ 11 Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter skriftlig afstemning med 4/5 flertal på to 
  på hinanden følgende generalforsamlinger. 
Stk. 2. Det komplette nodearkiv skal overdrages til almennyttige formål inden for musikkens 
 verden. 
Stk. 3. På den sidste generalforsamling vedtages hvordan midler og effekter skal  anvendes.  
 
§ 12 Datering 

Stk. 1. Disse vedtægter, der ophæver alle tidligere vedtægter, er vedtaget på den ordinære 
 generalforsamling den 19. januar 2017. 


