
Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg 

 

Foreningens vedtægter ser efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 10. marts  

2014 således ud: 

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted 

 

Foreningens navn er Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg. 

Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune og foreningens adresse er 

”formandens adresse” 

 

 

§ 2. Foreningens formål er 

 

 at fremme interessen for amatørmusik og sang ved som arrangør af  

      picnickoncerter, at give musikere og sangere mulighed for at udøve  

      deres talenter og repertoire i sommerperioden (juni, juli og august)    

      på en scene i Slagelse Lystanlæg 

at medvirke til, at Slagelse markedsføres som by med et blomstrende    

     musik- og koncertliv i sommerperioden 

at picnickoncerterne overfor publikum tilrettelægges efter gratis- 

     princippet og uden entre 

at inspirere publikum til selv at medtage ”picnickurven”, idet forenin- 

     gen ikke har til formål at sælge mad- og drikkevarer 

at medvirke med oplysninger om egne arrangementer i en fælles kul- 

     turkalender for Slagelse Kommune 

at vedligeholde foreningens hjemmeside, www.picnickoncert.dk       

  

 

§ 3. Medlemmer 

  

Til støtte for foreningen kan som medlemmer optages enkeltpersoner, 

foreninger, sammenslutninger, institutioner, erhvervsvirksomheder, 

der kan tilslutte sig foreningens formål. 

 Medlemskabet tegnes for et kalenderår ad gangen. 



 

 

 

§ 4. Foreningens ledelse 

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt med simpel 

stemmeflerhed og således, at der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer 

hvert år.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kas-

serer og fastsætter selv sin forretningsorden, herunder med nedsæt-

telse af de for koncerternes gennemførelse nødvendige arbejdsudvalg. 

 

Bestyrelsesmøde afholdes minimum 4 gange årligt hvortil indkaldes af 

formanden med mindst 14 dages varsel og med vedlæggelse af dags-

orden for mødet.  

 

Ved hvert møde fremlægger kassereren økonomioversigt og der føres 

beslutningsprotokol. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen 

er til stede.  

 

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Ved stemme-

lighed er formandens stemme afgørende.  

 

 

§ 5. Regnskab og kontingent 

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab kan 

ses på foreningens hjemmeside i forbindelse med indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling. 

 

Kontingentet – der fastsættes på den ordinære generalforsamling - 

dækker kalenderåret, hvori medlemskabet påbegyndes.  

 



  

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første 

kvartal og indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med meddelel-

se på foreningens hjemmeside og pr. mail til de enkelte medlemmer i 

det omfang medlemmets mailadresse er oplyst til foreningen. 

 

 Dagsordenen skal indeholde følgende: 

 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 
5. Budget for det kommende regnskabsår 
6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (Forslag indsendes til 

bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen) 
7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år 
9. Eventuelt 

 

 Ekstraordinær generalforsamling holdes - når 2 medlemmer af besty-

relsen eller 25 medlemmer ønsker det – med skriftlig angivelse af em-

net for den ekstraordinære generalforsamling. En ekstraordinær gene-

ralforsamling skal afholdes inden 14 dage efter begæringen er fremsat.  

 

Alle beslutninger på den ordinære generalforsamling træffes ved 

simpelt stemmeflertal.  

 

Dog kræves til vedtægtsændringer og til foreningens opløsning, at 

mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer er for forslaget. 

 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes med 14 da-

ges varsel til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken det eller de 

pågældende forslag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden 

hensyn til de fremmødtes antal.   



 

 

§ 7 Tegningsforhold 

  

 Foreningen tegnes f formanden og kassereren i forening 

 Bestyrelsen meddeler kassereren sædvanlige fuldmagter 

 

 

§ 8 Stemmeafgivelse 

 

Gyldigt medlemskab for et kalenderår giver samtidig stemmeret på for-

eningens ordinære generalforsamling og eventuelle ekstraordinære ge-

neralforsamlinger i perioden indtil 31. maj i det efterfølgende kalen-

derår. 

 

Et personligt medlemskab har 1 stemme. Erhvervsvirksomheder, sam-

menslutninger, institutioner, skoler, organisationer og foreninger har 

hver 2 stemmer. 

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Der kan kræves skriftlig afstemning. 

 

Personer, der er på valg til eller vælges til bestyrelsen skal være til 

stede på generalforsamlingen.  

 

 

§ 9 Udmeldelse 

 

 Ved udmeldelse af foreningen refunderes indbetalt kontingent ikke. 

 

 

§ 10 Opløsning af foreningen 

 

Beslutning om foreningens ophævelse kan træffes på en ordinær 

generalforsamling under forudsætning af, at ophævelsen har været 



opført som et begrundet forslag på en udsendt indkaldelse / 

dagsorden. 

 

For vedtagelse kræves at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for 

nedlæggelsen. Opnås dette ikke indkaldes til ekstraordinær general-

forsamling med nedlæggelsen som eneste punkt på dagsordenen, hvor-

efter nedlæggelsen kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne 

stemmer. 

 

Ved ophævelse af foreningen overgår dens formue til Slagelse Kom-

munes Kulturudvalg, som samtidig er forpligtet til at anvende formuen 

på kulturelle formål.  

 

 


