Vedtægter for foreningen ”Folkets Hus Spillefolk”
(vedtaget på generalforsamlingen 2005 og med vedtægtsændringer i år 2007, 2008,
2009, 2012, 2017)
§ 1 Foreningens navn:
Foreningens navn er Folkets Hus Spillefolk.
Dens hjemsted er Københavns kommune.
§ 2 Foreningens formål:
Foreningens formål er at stimulere til aktiv udøvelse af spillemandsmusik samt
udbrede kendskabet heraf til glæde for spillefolk, dansere og tilhørere. Det skal ske
ved at skabe, vedligeholde og udbygge rammerne herfor, samt ved aktiv formidling
udadtil, ikke mindst blandt unge.
Udgangspunktet herfor er folkemusikmiljøet, som det udfolder sig i og omkring
foreningens hjemsted.
§ 3 Medlemmer:
Alle, som vil støtte foreningens hovedformål ved at deltage musikalsk, eller på anden
måde være med til at disse opfyldes, kan optages som medlemmer.
§ 4 Ordinær generalforsamling:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Der afholdes en årlig generalforsamling i april måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske på foreningens interne hjemmeside senest 4
uger før. Kort info herom sendes per e-mail til medlemmer.
Af indkaldelsen skal fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om
genvalg accepteres.
Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden afholdelse
af generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside
senest 1 uge inden afholdelse af generalforsamlingen.
Alle medlemmer har stemmeret på Generalforsamlingen.
Alle afstemninger, undtagen de i §§ 9 og 11 nævnte, afgøres ved simpelt flertal.
Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab
4. Beretning fra udvalgene
5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og øvrige poster:
Lige år:
- formand
Ulige år:
- to bestyrelsesmedlemmer
Hvert år:
- en suppleant til bestyrelsen
- kasserer, hvis kassereren ikke er medlem af bestyrelsen
- revisor og en suppleant
7. Eventuelt
Under punktet Eventuelt kan der ikke træffes beslutninger
§ 5 Udvalg:
Herudover kan der etableres udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Et udvalgs
formål skal godkendes af bestyrelsen. For hvert udvalg skal der udpeges en ansvarlig,
som skal være medlem af foreningen.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af bestyrelsen eller mindst 20
% af de stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen indkalder med mindst 4 ugers
varsel, vedlagt dagsorden. Indkaldelsen skal foregå på samme måde som til ordinær
generalforsamling.
§ 7 Regnskab:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører regnskab, således at
foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan ses heri. Kassereren
udarbejder foreningens årsregnskab.
§ 8 Kontingent:
Medlemmer betaler et årligt kontingent. Medlemsåret følger kalenderåret.
Kontingentets størrelse kan kun ændres på generalforsamlingen.
§ 9 Vedtægtsændringer:
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
§ 10 Tegning og hæftelse:
Foreningen forpligtes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. For
foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene kun foreningens formue. Ingen
medlemmer hæfter på noget tidspunkt for foreningens gæld eller underskud.

§ 11 Foreningens opløsning:
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal
blandt samtlige medlemmer. Opnås dette flertal ikke, kan bestyrelsen dog indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3
flertal af de fremmødte stemmeberettigede.
Ved foreningens opløsning tilfalder dens aktiver folkemusikalske formål, primært
udøvelse af spillemandsmusik.

