VEDTÆGTER
for

§1
Foreningens navn er HOLBÆK JAZZKLUB. Foreningen har hjemsted i Holbæk.
§2
Foreningens formål er – på almennyttig og folkeoplysende basis – at fremme interessen
for jazz.
§3
Enhver kan optages som medlem.
§4
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.
§5
Bestyrelsen, der vælges blandt foreningens medlemmer på den ordinære
generalforsamling, består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter.
Mindst 5 medlemmer af bestyrelsen samt suppleanterne skal være myndige.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Valget er gældende for to år ad gangen, idet der på lige årstal er 3 medlemmer på valg
og på ulige årstal 4 medlemmer.
Suppleanterne er på valg hvert år.
Endvidere vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen skal give møde, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt. Udebliver et bestyrelsesmedlem til to på hinanden følgende

bestyrelsesmøder uden gyldig grund, indkaldes suppleanten.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 5 eller flere medlemmer, inklusiv formand eller
næstformand, er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær
den fungerende formands – stemme udslaget.

§6
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder og protokollen
underskrives af vedkommende sammen med formanden eller den fungerende formand.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage midlertidig udelukkelse af medlemmer. En
sådan udelukkelse skal, for at blive endelig, godkendes af den førstkommende
generalforsamling, hvor den udelukkede har ret til at fremføre sine bemærkninger
vedrørende udelukkelsen.
§7
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes senest medio februar måned. Bestyrelsen
fastsætter tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse til
generalforsamlingen sker gennem annoncering i den lokale presse eller ved særskilt
indkaldelse ved almindelig postforsendelse efter bestyrelsens valg.
Indkaldelsen skal foretages med 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når
mindst 1/3 af foreningens medlemmer – ved skriftlig henvendelse – kræver det.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær
generalforsamling.
§8
Generalforsamlingsdagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen, der ikke er omfattet af disse vedtægters § 11
og § 12, træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Enhver beslutning kan – efter dirigentens skøn – afgøres ved håndsoprækning eller
skriftligt. Skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis mindst 3 stemmeberettigede
medlemmer ønsker det. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

§9
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens
revisor.
§ 10
Ved indgåelse af økonomiske forpligtelser, som kræver underskrift af foreningen,
kræves underskrift af foreningens formand og et bestyrelsesmedlem – fortrinsvis
kassereren.
Ved forfald kan forpligtende underskrift foretages af næstformand eller kasserer
sammen med et bestyrelsesmedlem.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende
formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 11
Til foreningens opløsning kræves som udgangspunkt mindst 2/3 majoritet af samtlige
foreningens medlemmer.
Opnås der ikke på den dertil indkaldte generalforsamling den angivne majoritet, men er

der 2/3 flertal blandt de fremmødte for opløsningen, indkalder bestyrelsen til en ny
ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes og afholdes inden 30 dage efter
den første generalforsamling. På denne generalforsamling kan foreningen endeligt
opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens opløsning fordeles en evt. formue til aktiviteter, der falder
indenfor formålsparagraffen (§ 2) efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Kan der ikke findes almennyttige aktiviteter, der falder indenfor formålsparagraffen,
anvendes en evt. formue til andre almenvelgørende eller på anden måde almennyttige
formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
§ 12
Ændringer af vedtægterne skal foretages af generalforsamlingen. Vedtægtsændringer
kræver samme kvalificerede flertal som til foreningens opløsning og proceduren er den
samme som nævnt i § 11.
§ 13
Holbæk Jazzklub er en videreførelse af den i 1955 stiftede klub af samme navn. I
tilfælde af opløsning tilfalder retten til navnet Musikklubben Elværket.
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. maj 1996,
Ændringer til § 2, 10, 11 og 13 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15.
september 2007.
Ændringer til § 7 og 9 omkring regnskabsår og afholdelse af generalforsamling vedtaget
på den ekstraordinære generalforsamling den 3. oktober 2013.

