VEDTÆGTER
for foreningen

Næstved Early Music Festival - NEMF
§ 1.
Foreningens navn er ” Næstved Early Music Festival - NEMF”.
Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.
§ 2.
Stk. 1. Foreningen har til formål at præsentere vestlig klassisk musik fra middelalderen, og til
og med barokken. Det tilstræbes, at musikkens fremførelse foregår på et højt kunstnerisk og
internationalt niveau. Stk. 2. Foreningen kan tillige organisere eller indgå samarbejder om
andre kulturelle aktiviteter, så længe disse aktiviteter ikke berører budgettet for stk. 1. negativt.
§ 3.
Som medlemmer af foreningen optages personer og virksomheder, der går ind for foreningens
formål.
Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Kontingent betales første gang senest 30 dage
efter indmeldelsen. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen
Ved udtræden har medlemmet ikke krav på refusion af indbetalt kontingent eller på udbetaling af nogen del af foreningens formue.
§ 4.
Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet fastsættes henholdsvis for personer og for virksomheder.
§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningens generalforsamlinger
holdes i Næstved Kommune.
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Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i tiden fra 1. marts til og med 1. maj.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter vedtagelse på en ordinær generalforsamling
efter beslutning af bestyrelsen eller efter forlangende af mindst 5 af foreningens medlemmer
eller af foreningens revisor. Forlangende som nævnt skal meddeles bestyrelsen skriftligt med
angivelse af hensigten med generalforsamlingens afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse er modtaget af
bestyrelsen.
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel
ved almindeligt brev eller pr. e-mail med angivelse af dagsorden til foreningens medlemmer.
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest hvert års 15. februar.
§ 6.
På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formandens aflæggelse af årsberetning.
Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt driftsbudget
for det løbende år
Fastsættelse af kontingent, jfr. § 4.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 8, stk. 1 og 2.
Valg af revisor, jfr. § 10, stk. 1.
Evt. indkomne forslag fra medlemmerne, jfr. § 5, sidste stk..
Eventuelt.
§ 7.

På foreningens generalforsamlinger har hvert medlem - personer som virksomheder - 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningen foretages skriftligt, såfremt dirigenten
beslutter det, eller mindst 5 medlemmer forlanger det. Medlemmer, som er i kontingentrestance har ikke stemmeret.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af
de tilstedeværende medlemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves, at beslutningen vedtages med tilslutning af mindst
2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
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Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
§ 8.
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer.
På den 1. ordinære generalforsamling, der afholdes i 2017, er hele bestyrelsen på valg. Af de
på den 1. ordinære generalforsamling valgte afgår mindst halvdelen på den 2. ordinære generalforsamling, medens resten afgår på den 3. ordinære generalforsamling. Herefter er alle valg
gældende for 2 år. Genvalg kan finde sted.
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem i den afgåendes sted. Er der på den ordinære generalforsamling valgt mindre end 7 medlemmer, kan
bestyrelsen i valgperioden udpege yderligere bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med 1 formand, 1 kasserer og 1 sekretær efter hvert års ordinære
generalforsamling samt i øvrigt efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når formanden skønner det påkrævet, eller når et medlem af bestyrelsen eller foreningens
revisor fremsætter krav herom. Revisoren kan efter formandens bestemmelse deltage uden
stemmeret i bestyrelsesmøderne. Medlemmer, som er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres af sekretæren eller i dennes fravær af den
hertil af bestyrelsen udpegede protokolfører en protokol, der alene underskrives af sekretæren
eller den udpegede protokolfører.
§ 9.
Bestyrelsen kan antage én kunstnerisk leder. Hvervet er ulønnet. Den kunstneriske leder har
myndighed til at træffe kunstneriske beslutninger med ansvar for bestyrelsen inden for det af
bestyrelsen vedtagne budget.
§ 10.
Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
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Foreningen hæfter alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
medlemmerne af bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Intet medlem af foreningen eller bestyrelsen kan, når bortses fra det på den ordinære generalforsamling fastsatte kontingent, pålægges at foretage indbetalinger til foreningen eller dennes kreditorer.
Foreningens likvide midler vil til enhver tid være at indsætte på en eller flere af foreningen
oprettede konti i et eller flere pengeinstitutter med forretningssted i foreningens hjemstedskommune. Kassereren kan dog efter nærmere bestemmelse af bestyrelsen på foreningens vegne besidde en til varetagelse af foreningens løbende administration mindre kontant kassebeholdning.
§ 11.
Foreningens regnskaber udfærdiges af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Afgår revisor i valgperioden udpeger bestyrelsen en ny
revisor i den afgåendes sted.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 1. regnskabsår løber dog fra foreningens stiftelse til
den 31/12 2014. Første regnskab skal godkendes på en i perioden 1. marts til og med 1. maj
2015, afholdt ekstraordinær generalforsamling.
§ 12.
Vedtages det på en generalforsamling med det herfor ifølge § 7, stk. 2, fornødne flertal at opløse foreningen, skal foreningens tilbageværende formue tilgå Næstved Musikforening.
Opløses foreningen, skal foreningens arkivalier tilgå Næstved Kommunes arkiv.
---o0o--Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Festsalen på Herlufsholm Kostskole den 15. februar 2015.
Bestyrelsen for NEMF består efter generalforsamlingen af:
Peter Stevnhoved
Henning Jensen
Marianne Olsen
Lone Ekstrand
Henning Engholt Jørgensen
Gunver Birgitte Nielsen
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