Vedtægter
for

Vedtægter for foreningen Århus Folkemusikhus
§1. Navn
Foreningens navn er Århus Folkemusikhus.

§2. Formål
Foreningens formål er at uddybe kendskabet til dansk folkekultur
og at videreføre og forny traditionen.

§3. Arbejde
Foreningen søger at opnå dette formål ved:
a: Indsamling af materiale
b: Bearbejdning og videreformidling af viden om og kendskab til
den traditionelle folkekultur og dens bærere.
c: Opbygning og drift af et samlingssted i Århus Kommune.
Endvidere kan foreningen medvirke til at præsentere andre landes
musikalske folkekultur, enten ved indsamlere eller ved bærere fra
de respektive lande.

§4. Medlemsskab
Enhver interesseret - enkeltperson, som kan tilslutte sig foreningens formål kan optages som medlem.

§5. Samarbejde
Kun en generalforsamling kan lade foreningen indgå i en overordnet organisation.

§6. Opbygning
Foreningen er opbygget på følgende måde:
I
Generalforsamlingen
II Bestyrelsen
III Interessegrupperne

§7. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste, besluttende myndighed med ansvar over for foreningens vedtægter. Den afholdes
hvert år mellem 15. januar og 15. februar - dog er første weekend
efter d. 15. februar også rettidigt.
Der indkaldes til generalforsamling senest tre uger før, ved skriftlig
henvendelse til medlemmerne. Alle medlemmer som har betalt
kontingent har stemmeret.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis en af de tilstedeværende ønsker skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.
For at ændre foreningens vedtægter eller bevilge midler til formål
som ikke er omfattet af § 2, skal mindst 2/3 af de fremmødte
stemme for vedtagelse af beslutningen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Beretning fra interessegrupperne.
4. Revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Godkendelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse
af kontingent for det efterfølgende år.
7. Fastsættelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen i det kommende foreningsår.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for en toårig
periode. I lige år vælges 4 personer og i ulige år vælges 3.
Desuden vælges en suppleant for 1 år.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10. Eventuelt.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.

§8. Ekstraordinær generalforsamling
En ekstraordinær generalforsamling afholdes ved krav fra mindst
1/4 af medlemmerne eller mindst 1/4 af bestyrelsens medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest en måned
efter, at kravet er fremsat. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§9. Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig med en formand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, og varetager
den daglige drift af foreningen. Bestyrelsen er forbindelsesled mellem medlemmerne og de forskellige interessegrupper og formidler
kontakt til andre foreninger og grupper med beslægtede formål.
Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer udvælge personer til at
repræsentere foreningen i for eksempel forhandlinger med myndigheder og organisationer.

Bestyrelsens møder er åbne, men kun bestyrelsens medlemmer
har stemmeret.

§10. Interessegrupperne
Interessegrupper kan arbejde med sang, dans, spil, undervisning,
indsamling og formidling af materiale, eller andre aktiviteter som er
omfattet af foreningens formål. Interessegrupperne består af medlemmer af foreningen og kan vælge at være åbne eller lukkede for
persontilgang.

§11. Regnskab
Det reviderede og godkendte regnskab skal udsendes til medlemmerne, evt. ved gengivelse i Århus Folkemusikhus Nyt.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og medlemsskabet følger dette.

§12. Opløsning
Foreningen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Den opløste forenings midler tilfalder organisationer
med beslægtede formål.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling 27. februar 1983.
Og ændret på generalforsamling 25. oktober 1988.
Og ændret på generalforsamling 29. oktober 1991.
Og ændret på ekstraordinær generalforsamling 15. juni 1996.
Og ændret på ekstraordinær generalforsamling 12. december
1998.
Og ændret på generalforsamling 22. januar 2000.
Og ændret på generalforsamling 27. januar 2001.
Og ændret på ekstraordinær generalforsamling 24. marts 2002.
Og ændret på ekstraordinær generalforsamling 15. marts 2003.
Og ændret på generalforsamling 22. januar 2005.

