
Vedtægter for 

Skive Kammermusikforening.  

 
1. Foreningens navn er Skive Kammermusikforening. og dens hjemsted er 

Skive Musikskole, Asylgade, 7800 Skive. 

 

2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til klassisk kammermusik 

og evt. dens baggrund for potentielt interesserede og at skabe 

koncertmuligheder for et publikum, der allerede har interesse for denne 

musikgenre, evt. under selskabelige former. 

 

3. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

Til bestyrelsesmøder kan indkaldes personer, der har særlige 

forudsætninger for at rådgive bestyrelsen i dens virke. 

 

4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeret på 

generalforsamlingen har alle kontingentbetalende medlemmer. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år senest 1. juni og bekendtgøres med 

mindst 21 dages varsel. Dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter: 

Beretning, regnskab, fastsættelse af kontingent, der opkræves i terminer 

efter bestyrelsens beslutning, næste sæsons program, indkomne forslag, 

valg og evt. På generalforsamlingen vælges hvert år 2 eller 3 

bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt 2 suppleanter for 1 år. 1 revisor for 2 

år samt 1 revisorsuppleant. Skriftlige forslag, herunder forslag til 

vedtægtsændringer, sendes til bestyrelsen senest 14 dage før 

generalforsamlingen, således at forslagene kan indgå i den endelige 

dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages 

varsel af bestyrelsen, eller hvis mindst halvdelen af medlemmerne ønsker 

det. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Ved alle 

andre afstemninger gælder almindeligt flertal. 

 

5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 

sekretær. Bestyrelsens arbejde omfatter foreningens anliggender i.h.t. pkt. 

2. Det daglige arbejde varetages af den eller de af bestyrelsen 

bemyndigede. Til arbejdet hører bl.a. udarbejdelse af sæsonprogram, 

hjemtagelse af offentlige tilskud, kommunikation med medlemmerne, 

gennemslagskraftig, alsidig avertering af foreningens arrangementer. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

6. Foreningens aktivitetsår strækker sig fra 1. juni til 31. maj, og der    

udarbejdes sæsonprogram med arrangementer, der som hovedregel 

afvikles på Skive Musikskole, for en hel aktivitetssæson ad gangen. 

Regnskabsåret følger kalenderåret.  *) 

 

 

7. Adgang til koncerter og øvrige arrangementer har foreningens 

medlemmer til reduceret entre. Gæstebilletter sælges. Foreningens 

bestyrelse fastsætter billetpriserne. 

 

8. Kontingentet udgør sammen med entreindtægter, offentlige og evt. private 

tilskud det økonomiske grundlag for foreningens drift. 

 

9. Foreningen tilmeldes andre relevante organisationer i det omfang, 

bestyrelsen finder det formålstjenligt. 

 

10. Beslutning om foreningens ophævelse kan kun træffes af en 

generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er til stede, og hvor der er 

3/4 majoritet for ophævelsen. Hvis denne ikke opnås på grund af for ringe 

fremmøde, men der dog er flertal for ophævelsen, kan bestyrelsen 

indkalde til en ny generalforsamling, hvor ophævelsen kan vedtages med 

3/4 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen, der 

ophæver foreningen, træffer bestemmelse om, at foreningens formue og 

værdier tilfalder et almennyttigt formål. 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag den 24. nov. 2005. 

 

*) § 6 ændret ved ekstraordinær generalforsamling søndag den 25. okt. 2009: 

Regnskabsåret ændres fra 1. juni – 31. maj til 1. jan. 31. dec. 

 

Ændringer ved ordinær generalforsamling 22. apr. 2018: 

§ 1: Hjemsted ændret fra ”Musikkens Hus, Strandvejen” til ”Skive 

Musikskole, Asylgade” 

§ 4: Indkaldelsesvarsel ændret fra 14 dage i lokal presse til 21 dage uden at 

nævne presse. 

§ 4: Ændret frist for indsendelse af forslag fra 1. maj til 14 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

§ 6: Ændret lokalitet fra Musikkens Hus til Skive Musikskole. 

 

§ 10 ændret ved ekstraordinær generalforsamling 30. okt. 2022: 

Sidste sætning ændret således det klart fremgår, at værdier og formue tilfalder 

et almennyttigt formål ved foreningens ophør. 


