
VEDTÆGTER	FOR	GOLDSCHMIDTS	MUSIKAKADEMI	AALBORG	

 

§	1.	NAVN	OG	TILHØRSFORHOLD	

§ 1.1 Foreningens navn er: Goldschmidts Musikakademi Aalborg (GMA) 

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune 

 

§	2.	FORMÅL	

§ 2.1 Foreningens formål er med udgangspunkt i det forpligtende fællesskab og aktive 
medlemskab at tilbyde musik- og sangundervisning i mange genrer fra hele verden til børn 
og unge. Undervisningen kan udvides med andre kunstarter. Der er særligt fokus på stor 
kulturel, religiøs og social mangfoldighed i elevgruppen. Ved at lade børn mødes og arbejde 
sammen på tværs af alle skel dannes venskaber, som forebygger fremtidige konflikter.  

 

§	3.	MEDLEMSKAB	

§ 3.1 Foreningen optager som medlem efter ansøgning enhver, som tilslutter sig foreningens 
formål.  

§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter eller kommer i restance med 
kontingent, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke 
eksklusionen på førstkommende generalforsamling. 

 

§	4.	GENERALFORSAMLINGEN	

§ 4.1 Generalforsamlingen er rådgivende for akademiets ledelse og kan fremlægge forslag til 
akademiets videre drift. 

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. 



§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent  

2. Årsberetning samt godkendelse heraf  

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent 

4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen  

5. Valg til bestyrelse af medlemsrepræsentanter 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt  

 

§	5.	FORENINGENS	BESTYRELSE	

§ 5.1 Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen. 

§ 5.2 Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer. 
 
§ 5.3 Bestyrelsesformanden for Goldschmidts Musikakademi i København udpeger et 
bestyrelsesmedlem til GMA. Den til enhver tid siddende daglige leder af GMA er medlem af 
og kasserer i bestyrelsen. Resten af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. 

§ 5.4 Valg til bestyrelsen er gældende for en periode på to år. 1-2 bestyrelsesmedlemmer 
vælges i ulige år og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Hvis et bestyrelsesmedlem 
udtræder i utide, er det muligt på næstkommende generalforsamling at genbesætte posten 
for den resterende periode. 

§ 5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

§	6.	TEGNINGSRET	

§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren eller 2 bestyrelsesmedlemmer i 
fællesskab. 



§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til 
foreningens bankkonto hver for sig. 

  

§	7.	KONTINGENT	

§ 7.1 Bestyrelsen har fuldmagt til at fastsætte kontingent og fritage medlemmer for kontingent.  

 

§	8.	REGNSKAB	OG	ØKONOMI	

§ 8.1 Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§ 8.2 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt 
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. 

§ 8.3 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til 
medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. 

 

§	9.	EKSTRAORDINÆR	GENERALFORSAMLING	

§ 9.1 Hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det, skal der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 
en måned efter, at ønsket er fremsat, og således, at dagsorden udsendes mindst to uger før 
generalforsamlingen.  
 

§	10.	VEDTÆGTSÆNDRINGER	

§ 10.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte 
medlemmer. § 5.3 kan dog aldrig ændres af en generalforsamling eller en ekstraordinær 
generalforsamling. 

 

§	11.	FORENINGENS	EVENTUELLE	OPLØSNING	



§ 11.1 Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle aktiver et almennyttigt formål valgt af 
generalforsamlingen. 

 


