VISENS VENNER HILLERØD
www.hillerodviseforening.dk

Vedtægter for Visens Venner Hillerød.
§1.
Foreningens navn er Visens Venner Hillerød. (VVH). Foreningen er en almennyttig forening.
§2.
Foreningens formål er at styrke interessen især for nordisk visekunst med vægt på dansk visekunst. Andre musikformer vil også lejlighedsvis kunne finde sted.
For at styrke det musiske samvær afholdes hulemøder samt visekurser for de aktive.
Der afholdes viseaftener for vennekredsen. Her underholder de aktive visesangere fra Visens Venner Hillerød, samt visesangere fra andre viseforeninger. Desuden kan der optræde visesangere
uden tilknytning til andre viseforeninger.
Der vil typisk blive afholdt 6 viseaftener i sæsonen, 3 i hvert halvår. Viseaftenerne samt andre relevante emner offentliggøres på foreningens hjemmeside: hillerodviseforening.dk. Desuden udsendes et nyhedsbrev pr. mail 4 gange om året, hvor også viseaftenerne annonceres. Hvis ikke man
har en mailadresse, kan man få tilsendt nyhedsbrevet med alm. post ved at kontakte sekretæren.
§3.
VVH består af de aktivt udøvende medlemmer og en vennekreds.
Som medlem anerkendes enhver, der har betalt årskontingent senest 30 dage efter modtagelsen
af kontingentopkrævning. Årsafgiften følger de under §6 fastsatte regler. Vennekredsen har adgang til de under §2 nævnte viseaftener.
§4.
Enhver, der aktivt beskæftiger sig med visekunst som fortolker, forfatter, komponist eller akkompagnatør, kan søge om optagelse som aktivt medlem i foreningen. Optagelse kan ske
a. På opfordring af en enig bestyrelse
b. Ved afstemning i bestyrelsen, sædvanligvis på grundlag af ansøgerens deltagelse i
et par hulemøder.
§5.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når vedkommende ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter kontingentopkrævning.

§6.
Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Opkrævning udsendes i august måned og skal være betalt inden 30 dage.
§7.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 6 personer, som vælges med halvdelen i det ene år og
halvdelen i det næste år. Alle valg gælder for 2 år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
§8.
Bestyrelsen har ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af foreningens arrangementer.
Ethvert medlem, som får overdraget arbejdet med at planlægge og gennemføre en viseaften, skal
forelægge planerne for den bestyrelsesansvarlige til godkendelse.
§9.
Foreningens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling revideres af en revisor valgt af medlemmerne.
Revisor samt en revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen. Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen.
§10.
Den ordinære generalforsamling afholdes i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes pr. mail
med mindst 1 måneds varsel. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen behandler følgende:
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Nyt fra VVD (Visens Venner Danmark)
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af 1. og 2. suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Evt. indkomne forslag tilsendes medlemmerne i foreningen senest 5 dage før generalforsamlingen.

Lovændringer kan kun vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling.
Stemmeret har kun medlemmer, som har betalt kontingent, og som møder personligt op.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Ved udnævnelse af æresmedlemmer samt ændringer af foreningens love kræves dog 2/3 del af de
afgivne stemmer for godkendelse.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske derom fremsættes.
§11.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når
a. Bestyrelsen finder det nødvendigt
b. Skriftlig begæring ledsaget af dagsordenforslag fremsættes til bestyrelsen af
mindst 1/3 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Den ekstraordinære generalforsamling skal straks indvarsles og afholdes senest 30 dage efter begæring herom er modtaget.
§12.
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer.
§13.
Visens Venner Hillerød repræsenteres i Visens Venner Danmark af formanden samt evt. yderligere
en fra bestyrelsen eller vennekredsen. I tilfælde af formandens forfald, kan en anden fra bestyrelsen repræsentere foreningen.
§14.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 del af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
§15.
Hvis foreningen opløses, skal evt. overskydende kassebeløb tilfalde VVD.
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