V EDTÆGTER

§ 1 Navn, formål og hjemsted:
Foreningens navn er ”Musikhuset København”.
Hjemstedet er København.
Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.
Foreningens specifikke formål er at etablere og drive ”Musikhuset København” på
adressen Vesterbrogade 59 i København, et samlende hus for den akustiske musik
på tværs af genrer, herunder klassisk og hermed beslægtede genrer.
Foreningens almennyttige formål er at udbrede kendskabet til akustisk musik i alle
former, og at understøtte musiklivets aktører i deres bestræbelser på at samle,
engagere og servicere deres publikum samt udvikle egen kunstnerisk formåen.
Foreningens formål søges opfyldt gennem
- at indgå aftale med Københavns Kommune om retten til og vilkårene for at etablere
og drive huset, ,
- at igangsætte, finansiere og gennemføre - alene eller i samarbejde med andre
arrangører og interessenter - aktiviteter og projekter, som er i overensstemmelse
med husets formål og falder naturligt i dets rammer, herunder koncerter, møder,
konferencer og undervisningsaktiviteter, der falder inden for foreningens formål og
er lovlige kommunale aktiviteter,
- at foretage indsamling, udgivelse og anden formidling af data, viden, forskning og
erfaringer, og
- at være talerør for husets egne brugere over for medier, offentlighed og kommune.
§ 2 Foreningens finansiering
Foreningen kan kan have aktiviteter med henblik på at finansiere drift og aktiviteter,
der tjener opfyldelsen af foreningens formål. Foreningens aktiviteter skal til enhver
tid respektere eventuelle aftaler indgået med Københavns Kommune.
Foreningens drift finansieres af medlemskontingenter, og den kan modtage tilskud til
drift og aktiviteter, der tjener opfyldelsen af foreningens formål fra danske og
udenlandske, private og offentlige bidragsyder, herunder fonde og andre foreninger
samt fra det offentlige.
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§ 3 Medlemsforhold:
Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der
ønsker at medvirke til at opnå og fremme foreningens formål,
Ønske om optagelse meddeles bestyrelsen. Medlemskabet er gældende, når
indbetaling af kontingent for indmeldelsesåret har fundet sted. Medlemskab fornys
ved årsskiftet ved indbetaling for det kommende år.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig underretning til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ved 4/5 majoritetsbeslutning ekskludere et medlem, som ikke
overholder vedtægterne, eller hvis medlemskab vurderes at forringe foreningens
anseelse.
Et medlem, der tidligere har været medlem, men som jf. vedtægterne er blevet
ekskluderet af foreningen, kan anke beslutningen på førstkommende
generalforsamling. Anken har ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen tildele privatpersoner
medlemskab af foreningen, såfremt disse på særlig måde har betydning for at
udbrede kendskabet til, udøvelse og fremførelse af akustisk musik på tværs af
genrer, herunder klassisk og hermed beslægtede genrer (”Æresmedlemmer”).
Æresmedlemmer har ikke stemmeret men kan vælges til bestyrelsen og har som
bestyrelsesmedlemmer samme rettigheder og forpligtelser, som andre medlemmer
af bestyrelsen, herunder stemmeret.
§ 4 Kontingent:
Medlemmer opkræves et årligt medlemskontingent. Kontingentets størrelse, der
efter bestyrelsens forslag kan differentieres for forskellige typer af medlemmer,
fastsættes af generalforsamlingen for hvert kalenderår og indbetales senest 2
måneder efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne
frist, ekskluderes restanten fra foreningen, medmindre bestyrelsen træffer anden
bestemmelse.
Bestyrelsen fastsætter administrativ metode hvorved kontingent opkræves.
§ 5 Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer. Valget til bestyrelsen gælder
en 3-årig periode, dog indledningsvis således, at den bestyrelse, der vælges på den
ordinære generalforsamling i 2021 først er på valg med 1/3 i år 2023, 1/3 i år 2024 år
og 1/3 i år 2025.
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Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gange 1 eller 2 suppleanter.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
Bestyrelsen skal bestå af en bred vifte af kompetencer, der er egnede til at opfylde
foreningens formål. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt foreningens
medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med
formand, næstformand og kasserer.
Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen
for tiden indtil næste generalforsamling. Ved formandens fratræden konstituterer
bestyrelsen næstformanden som ny formand.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og
generalforsamlingens beslutninger og fastsætter i overensstemmelse hermed sin
egen forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller et flertal af
bestyrelsens medlemmer kræver det. Det tilstræbes dog, at bestyrelsen afholder et
møde i hvert kvartal. Indkaldelse til mødene finder sted skriftligt med angivelse af
dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat som underskrives af
formanden og referenten.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun
beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelseshvervet er ulønnet, men foreningen dækker bestyrelsens direkte udgifter
i forbindelse med hvervet. Bestyrelsen kan vedtage at tildele et eller flere
medlemmer honorar for udførelse af særlige opgaver.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, herunder advisory boards, samt fastsætte vilkår
og eventuel honorering for deltagelse heri.
§ 6 Foreningens daglige administration:
Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatsleder til at varetage den daglige
administration af foreningen.
§ 7 Generalforsamlingen:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 1/4 - 30/6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal
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indkaldes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav
herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling
afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæring herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved
særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alene foreningens
medlemmer. Bestyrelsen kan beslutte at invitere gæster med taleret.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning og
godkendelse af årsregnskab.
4. Forelæggelse af budget og kontingentfastsættelse til generalforsamlingens
godkendelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte
dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før
generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 3 dage inden
samme.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre
andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende
medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt ved afgivelse af fuldmagt til
bestyrelsen. Alternativt kan fuldmagt gives til et andet medlem, dog således at hvert
fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, som kan afgives personligt
eller ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et andet medlem. Beslutninger på
generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Hvis der er lige mange
stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget, jf. dog § 10.
Ved valg af medlemmer til bestyrelsen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved
lodtrækning. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mere
end halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede kræver det, skal der afholdes
skriftlig afstemning.
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§ 8 Regnskab:
Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.
Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningen aktiver og passiver, den
økonomiske stilling samt resultat, og det skal opgøres efter foretagelse af påbudte
og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, alt under anvendelse af
årsregnskabslovens regler.
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 9 Tegning og hæftelse:
Foreningen forpligtes udad til ved underskrift af formanden og et
bestyrelsesmedlem sammen. I tilfælde af formandens forfald kan foreningen udadtil
forpligtes ved underskrift af 3 medlemmer af bestyrelsen samlet.
Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele Prokura.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 10 Vedtægtsændringer:
Til ændring af nærværende vedtægter, kræves vedtagelse på en generalforsamling
med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11 Opløsning:
Til foreningens omdannelse til en fond eller anden juridisk enhed eller til opløsning
kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige
medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en
ny generalforsamling, på hvilken omdannelsen eller opløsning kan vedtages med 2/3
majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
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I tilfælde af opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes til fremme af
de i § 1 nævnte almennyttige formål.

§ 12 Tvister:
Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå mellem medlemmerne og
foreningen, skal søges løst ved mediation.
Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og
fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene
i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i
anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller
forældelse.
Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af parterne berettiget til at
kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

mail@musikhusetkoebenhavn.dk www.musikhusetkoebenhavn.dk CVR: 41084804

6

