
Foreningen til violinbygningens fremme i Danmark 

 

  Vedtægter 

§ 1 Navn:  

  Foreningen til violinbygningens fremme - FV 

§ 2 Formål: 

  At fremme interessen for strygeinstrumenter. 

§ 3 Formålet søges fremmet ved at 

 1. Afholde kurser og seminarer (minimum et seminar om året) 

2. Afholde udstillinger med bedømmelse af instrumenter 

3. At udsende medlemsblad / tidsskrift om instrumentbygning 

4. At medvirke til dannelse af lokale arbejdsgrupper 

5. Undersøge og udnytte muligheder for at opnå støtte til foreningens arbejde 

§ 4 Medlemskab: 

  Alle interesserede, som kan gå ind for foreningens formål, kan 

være medlem. 

§ 5 Generalforsamlingen 

  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Generalforsamlingen afholdes i marts / april / maj måned - med 

skriftlig indkaldelse senest en måned før. 

  
Valgprocedure 

  Valgperiode: 2 år 

På valg 1. år: Formand – sekretær – bestyrelsesmedlem. 

På valg 2.år: Kasserer – bestyrelsesmedlem 

På valg hvert år: 

2 suppleanter 

2 revisorer 

1 revisorsuppleant 

Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent inden 

generalforsamlingen. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, og hvert medlem 

har én stemme. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis et eller 

flere medlemmer kræver det. 

Vedtægtsændringer skal besluttes på generalforsamlingen. 

Vedrørende foreningens navn, formål og opløsning gælder dog 

§  7. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsættes 

skriftligt og i en form, så medlemmerne kan tage stilling til 

forslaget inden generalforsamlingens start. 
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  Dagsorden 

  1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning - herunder eventuelle 

lokalgruppers arbejde 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle 

vedtægts-ændringer 

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse 

7. Nedsættelse af eventuelle udvalg 

8. Valg af revisorer og suppleant 

9. Evt.rejseudvalg. 

    10.  Eventuelt 

§ 6 Bestyrelsen: Generalforsamlingen vælger 5 personer og 2 suppleanter til bestyrelsen,         

der konstituerer sig selv med en formand, kasserer evt. sekretær. 

Bestyrelsen og redaktøren er kontingentfrie. Bestyrelsen kan deltage i det årlige kursus og 

seminar mod ½ beregning. Formanden og redaktøren deltager uden beregning. 

 

 
 

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling: 

  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 

af foreningens medlemmer eller når mindst to bestyrelses-

medlemmer kræver det. § 6:  
 
 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest en 

måned efter begæringen. 

Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling. 

Ved ændring af vedtægterne § 1, 2 og 9 om foreningens navn, 

formål, og opløsning kræves, at beslutningerne vedtages med 

2/3 flertal af de fremmødte. 

§ 8 Regnskab: 

   Det reviderede regnskab skal foreligge sammen med indkaldel-

sen til generalforsamlingen, - underskrevet af kasserer og revi-

soer. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§ 9 Opløsning: 

  Foreningen kan kun opløses efter de for ekstraordinær 

generalforsamling gældende regler og kun, hvis 3/4 af de 

medlemmer, som har forlangt foreningen opløst, er til stede. 

Den opløste forenings midler tilfalder organisationer med be-

slægtet formål. 
 


