Vedtægter for Dansk Guitar Selskab
Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 5. december 1977.
Revideret d. 5. november 1978 og ændret i 1981, 1984, 1986, 2001, 2002 og ved
ekstraordinær generalforsamling 2016
§1

Formål
Formålet med Dansk Guitar Selskab er udbredelse og vedligeholdelse af interessen
for guitar og guitarmusik.

§2

Hjemsted
Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

§3

Kontingent

Stk. 2 Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 3 Ved kontingentrestance udover 2 måneder slettes det skyldige medlem. Medlemmer
der er i kontingentrestance er ikke stemmeberettigede.
§4

Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned og
indkaldes, med angivelse af dagsorden, med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3 Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af mødeleder og formalia
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Budget og fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen og tilkendegivelse fra
medlemmer der ønsker deres kandidatur til valg offentliggjort, skal være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før
generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag og kandidater til valg på

selskabets hjemmeside og udleveres til medlemmer der anmoder herom. Desuden
er der mulighed for at præsentere sit kandidatur i medlemsbladet.

Medlemmer der ønsker at stille op til valg kan gøre det på selve generalforsamlingen
uden forudgående varsel.
Stk. 5 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§5

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte
medlemmer.

Stk. 2 Hvert medlem har en stemme, der kan afgives pr. brev, såfremt medlemmet er
forhindret i fremmøde.
Stk. 3 Forslag om Dansk Guitar Selskabs opløsning og vedtægtsændringer kan dog kun
vedtages på ordinær generalforsamling. Til denne generalforsamling skal mindst 1/3
af medlemmerne være til stede. Hvis denne 1/3 ikke er til stede, indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor afstemningen afgøres ved simpelt flertal
blandt
de fremmødte.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel, når bestyrelsen eller
mindst 10 % af selskabets medlemmer forlanger det, med angivelse af dagsorden.
§ 7 Bestyrelsen
Selskabet ledes af bestyrelsen, der består af formanden samt 58 medlemmer:
Næstformand, sekretær, kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2 Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Resten af bestyrelsen
vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der på lige år stemmes
på 3, ulige år på 5 kandidater. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler opgaver
og
ansvar imellem sig.

Stk. 3 Udover medlemmer til bestyrelsen vælger generalforsamlingen en revisor samt en
revisorsuppleant.
Stk. 4 Desuden vælges 12 suppleanter til bestyrelsen, der så vidt muligt deltager i
bestyrelsesmøderne.

Stk. 5 Bestyrelsen kan inddrage personer udefra i specielle tilfælde, disse personer vil dog
ikke have stemmeret.

§ 8 Tegningsregler
Formanden og kasserer tegner i fællesskab foreningen

§ 9 Opløsning
Ved opløsning af Dansk Guitar Selskab bruges selskabets midler til formål, der
fremmer guitarens interesse i dansk musikliv.

