Vedtægter for foreningen Solgårdens Musikalske venner.
§1
Foreningens navn er Solgårdens Musikalske Venner.
Foreningens adresse : Områdecenter Solgården, Virumvej 125. 2830 Virum.
§2
Solgårdens Musikalske Venner, er upolitisk, har til formål:
at skabe trivsel og glæde for beboere, pårørende og hjemmeboende borgere,
tilknyttet Solgården i samarbejde med frivillige og personale.
At gennemføre underholdende og sociale arrangementer sammen med
personale og frivillige.
§3
Formålet søges opnået ved:
samt ved afholdelse af støttearrangementer.

,

§4
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
formanden og menigt medlem vælges i ulige år.
næstformand, kasserer og sekretær vælges i lige år.
suppleanter samt revisor vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Afgår et bestyrelsesmedlem inden udgangen af første år, den pågældende er
valgt for, vælges et nyt bestyrelsesmedlem på den førstkommende generalforsamling
for det resterende år af den afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode.
Suppleanter, revisor samt revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
§5
Bestyrelsen afholder møde ca. 1 gang om måneden eller efter behov.
Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt.
§6
Til fremme af foreningens formål og den gode dialog kan medlemmer af
Solgårdens ledergruppe eller en medarbejder med særlige opgaver deltage i bestyrelsesmøderne.

§7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. april.
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden samt eventuelle
forslag, som med mindst 2 ugers varsel tilsendes hvert medlem.
Indkaldelse optages også i ”Husposten”.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger
før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår.
Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
Indkomne forslag
Valg i henhold til § 4.
Eventuelt.

§8
jfr. dog § 10 (vedtægtsændringer og opløsning).
§9
Foreningens midler placeres på en bankkonto.
Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab.
Dispositioner over foreningens midler sker ved underskrift af kassereren
eller formanden
§ 10
Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, når ændringsforslagene har været offentliggjort i henhold til § 7.
Opløsning af foreningen kan kun ske ved en i samme anledning indkaldt
generalforsamling. Eksisterende midler tilfalder Solgården.
Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræver ¾ af de
fremmødte medlemmers stemmer herfor.

