Vedtægter for Sct. Mariæ Skoles Big Band
§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Sct. Mariæ Skoles Big Band. Foreningen er oprettet i 1997 og er
stiftet af og hjemmehørende på Sct. Mariæ Skole (Skolen) i Aalborg.
§2 Formål
Foreningens formål er, indenfor Skolens rammer, at varetage medlemmernes musikalske
og sociale interesser. Det sker bl.a. ved at deltage i kurser, give koncerter, arrangere
musikrejser, der indeholder koncerter og musikalsk udveksling
§3 Medlemskab
3.1 Alle kan optages.
3.2 Kontingentet fastsættes af generalforsamling og opkræves på årsbasis.
§4 Big Band Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der for to år af gangen vælges blandt Big Band
medlemmernes forældre. 3 medlemmer vælges af Sct. Mariæ Skole og 2 vælges blandt
Big Band medlemmernes forældre. Af de forældrevalgte vælges den ene i lige år og den
anden i ulige år. Big Band dirigenten, skolelederen og repræsentant fra skolebestyrelsen
deltager.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden
udgangen af april måned.
Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen og udsendelse af dagsorden, skal ske med
mindst 14 dages varsel pr. mail til alle medlemmer.
Stk. 3. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal som minimum indehold
følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af mødets gyldighed og godkendelse af dagsorden.
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag
7. Kommende aktiviteter. Plan fremlægges af bestyrelsen.
8. Valg af bestyrelse og statsautoriseret revisor
9. Evt.
Stk. 4. Alle medlemmers forældre har taleret og ved afstemningen kan afgives én stemme
per barn. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
Stk. 5. Afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Dog kræver
vedtægtsændringer af §1 og §4 et flertal på 4/5 jf. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse
på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 4/5 flertal.
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6, herunder forslag til
vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis et flertal i bestyrelsen, eller 4/5 af
medlemmerne ønsker dette.
Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Dette skal ske pr. e-mail
til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en
begrundet dagsorden.
§7 Tegning af foreningen
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og et andet bestyrelsesmedlem i
forening.
§8 Foreningen hæfter
Foreningen hæfter kun med foreningsformuen.
§9 Regnskabet
Foreningen har selvstændig økonomi.
Bestyrelsen vælger regnskabsfører
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Årsregnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor
Årsregnskabet forelægges generalforsamlingen og godkendes.
Midlerne må kun bruges til Big Bandets drift, herunder indkøb af noder og instrumenter,
rejsetilskud, kurser for medlemmerne jf. § 2

§11 Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kræver 4/5 flertal blandt de fremmødte på to på hinanden
følgende generalforsamlinger.
Stk. 2 I tilfælde af opløsning overgår midler til musiske formål blandt børn og unge i
Aalborg kommune.
Bestyrelsen:
Charlotte Kongsbak (formand)
Lotte Prætorius (næstformand)
Violetta Larsen
René Hald
Gert Nørgaard
Poul Erik Hovelsøe

