
Gladsaxe Viseforening  
Vedtægter 

(Af 25. september 1998) 

 
§ 1. Foreningens navn: Gladsaxe Viseforening –  
 Hjemsted: Gladsaxe Kommune 
 
§2. Foreningens formål er at samle og aktivisere mennesker med interesse for musisk 

aktivitet, sang, spil, dans, dramatik, digtning, komposition m. v. 
 Alle kan optages som medlemmer. 
 
§3. Foreningen skal være udadvendt og samarbejde med foreninger, som har beslægtede 

interesser. 
 
§4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 Formanden har tegningsret over foreningen.  
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned, og indkaldes 

skriftligt med mindst 14 dages varsel med flg. dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der kan fremvise gyldig 
kvittering for betalt kontingent. 
  

§5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Disse forslag afgøres ved 
simpelt stemmeflertal. Dette gælder ikke vedtægtsændringer og opløsning af 
foreningen. Jvnfr. §9. 

 
§6. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 

2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen således: 
  
 På ulige år vælges formand + 1 bestyrelsesmedlem + 1 bestyrelsessuppleant + 1 

revisor + revisorsuppleant. 
 På lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 bestyrelsessuppleant + 1 

revisor. 
  



 Foreningen ledes dagligt af bestyrelsen. Møderne ledes af formanden, sekretæren 
optager referat. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til 
stede, heriblandt formand og kasserer. 

 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
§7.  Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab udsendes sammen med 

indkaldelsen til generalforsamlingen og fremlægges på denne. 
 Kontingent fastsættes for et år ad gangen. 
 Kontingentfrihed kan indrømmes. 
 Bestyrelsen kan søge tilskud til foreningens virke. 
 
§8. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan bestyrelsen afgøre, at foreningens navn ikke må 

bruges i forbindelse med et arrangement, selv om det forestås af en gruppe inden for 
foreningen. 

 Foreningens medlemmer oppebærer ikke honorar for deres medvirken ved 
foreningens arrangementer. 

 
§9.  Til opløsning af foreningen og til vedtægtsændringer i øvrigt kræves en 

generalforsamling, der indkaldes skriftligt, med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen 
skal anføres, at der skal tages stilling til opløsning eller vedtægtsændringer. 

 Forslag til vedtægtsændringer skal anføres i den fulde ordlyd. 
 
 En sådan lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af 

fremmødte stemmeberettigede. To tredjedele af de fremmødte stemmer kan tage til 
opløsning af foreningen og til vedtægtsændringer. I alle andre sager gælder simpelt 
stemmeflertal. 

 I tilfælde af foreningens opløsning skal generalforsamlingen træffe beslutning om, 
hvorledes der disponeres over foreningens midler. 

 Eventuelt overskud skal anvendes til et almennyttigt formål. 
 
 Seneste vedtægtsændring: 30.03.2001  

  
 

 
 


