
Vedtægter for arrangør og 
øvelokaleforeningen Banehuset

§1 Foreningens navn er Banehuset og hjemstedet er Sommersted.

§2 Foreningens formål er at give musikere mulighed for at øve under ordnede forhold, 
og lave ét eller flere kulturelle arrangementer om måneden. Samt afholdelse af 
kurser der skal fremme musikeres udvikling.

§3 Alle kan blive medlem af foreningen.

§4 Kontingentet og opkrævningen fastsættes af generalforsamlingen.

§5 Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfald, kan 
bestyrelsen uden varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt. Et medlem 
kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser 
eller anseelser.

§6 Foreningens ledelse varetages af den på generalforsamlingens valgte bestyrelse, 
dog mindst 3 bestyrelses medlemmer samt 2 suppleanter. Tegningsberettiget er 
formanden + ét bestyrelsesmedlem i forening

§7 Bestyrelsen konstituere sig selv.

§8 Regnskabsåret er 1. Januar - 31. December

§9 For foreningens formue hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget 
personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§10 Årsregnskab revideres af 1 på generalforsamlingen valgte revisor.



§11 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen 
afholdes hvert år i April.
Generalforsamlingen er åben over for alle interesserede og skal bekendtgøres 
offentligt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Kun 
foreningens medlemmer er stemmeberettiget.
Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemning foregå skriftligt, når 
mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Lovligt varslet generalforsamling er 
beslutnings dygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassérens aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt i 
hænde inden generalforsamlingens start.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
tillige finde sted når mindst 30% af foreningens medlemmer indsender skriftligt 
anmodning herom.

§12 Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§13 Bestyrelsen er ansvarlig for de i § 2 formål og de på generalforsamlingen fastsatte 
aktiviteter bliver gennemført, samt for de offentlige og andre midler som bliver stillet 
tilrådighed, bliver anvendt til dets formål.

§14 Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en 
opløsning på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

§15 Ved opløsning af foreningen tilfalder formuen almene humanitære organisationer i 
kommunen.


