LOVE for Foreningen Køge Skoleorkester
Vedtaget på stiftende generalforsamling 12. september 1950
Revideret på generalforsamlingen
1956-1962-1973- 1976-1977-1986-1989-1999-2000-2001-2003-2005-2008-2009ekstraordinær 2009-2010-2011-2012-2014-2016

§1

§2

§3

1.

Foreningens navn er Foreningen Køge Skoleorkester – i det følgende benævnt som FKSO.

2.

Foreningens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Amatør Orkesterforbund.

1.

FKSO´s formål er, at skabe aktiviteter med Køge Skoleorkester (KSO), som kan styrke
orkestermedlemmernes interesse for musik, samt udvikle og højne deres musikalske evner gennem
samspillet i orkestret. Desuden lægges vægt på udvikling af samarbejdsevner og godt kammeratskab.

2.

Aktiviteterne kan være udendørs koncerter, marchture, lejrskoleophold, indendørs koncerter af enhver art,
alene eller i samarbejde med andre orkestre eller kor, invitere professionelle kunstnere som gæstesolister,
der kan give yderligere inspiration til orkestermedlemmerne, rejser i ind- og udlandet m.v.

3.

Anskaffe og vedligeholde uniformer, nissetøj, instrumenter til brug i tambourkorpset, nodematerialer som
udlånes til brug ved enkeltundervisningen af orkestrets medlemmer.

4.

For at opfylde overnævnte mål skal FKSO´s bestyrelse arbejde for at skaffe midler direkte via aktiviteterne
eller indirekte fra kulturmidler, finde sponsorer, bidrag fra fonde, erhvervsdrivende, private m.v.

1.

Foreningen Køge Skoleorkester er åben for alle, som vil gøre en aktiv indsats og kan tilslutte sig Foreningen
Køge Skoleorkesters formål og vedtægter.

2.

Alle aktive medlemmer af Foreningen Køge skoleorkester er stemmeberettigede medlemmer af foreningen.
Et medlemskab gælder for 1 barn, det er personligt og giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen. Har
man flere børn i orkesteret, har man flere medlemskaber. Man har således 1 stemme pr. medlemskab.

3.

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller
kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første regnskabsår.

4.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hver
generalforsamling.

5.

Personer m.fl., der ønsker at støtte/være passive medlemmer, kan optages i foreningen, dog uden
stemmeret.

6.

Medlemskabet er gældende for et år ad gangen.

7.

En forudsætning for at børnene kan deltage i KSO’s aktiviteter er, at forfaldent kontingent er betalt til FKSO.

8.

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden eller kasserer med virkning fra udgangen af et
regnskabsår.

9.

Ekstraordinær udmeldelse skal meddeles bestyrelsen skriftligt med virkning løbende måned + 30 dage.

1.

Bestyrelsen for FKSO består af 9 medlemmer og minimum 2 arbejdende suppleanter, der vælges på
generalforsamlingen for en periode på 2 år – der vælges skiftevis 4 og 5 personer hvert andet år.

§4

1

Suppleanter er på valg hvert år.

§5

2.

Som bestyrelsesmedlemmer kan vælges medlemmer af FKSO samt personer med nært tilknytning til en elev
(i disse tilfælde skal personen indstilles til valg af et fuldgyldigt medlem for eleven) Ved elevens udmeldelse
udtræder man automatisk af bestyrelsen, ved kommende generalforsamling.

3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, undervisningskoordinator,
uniformsforvalter, nodeforvalter, arrangementskoordinator, instrumentforvalter og fundraiser.

4.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide af bestyrelsen, spørges først suppleanter om disse vil træde i stedet.
Er dette ikke muligt har bestyrelsen lov at være selvsupplerende, således at et gyldigt medlem i henhold til
§ 4 stk. 2 kan indtræde uden valg, indtil førstkommende generalforsamling.

5.

Arbejdsopgaverne i bestyrelsen er fordelt i henhold til forretningsorden. Ved bestyrelses afstemninger er
formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den
fungerende formand og 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

6.

Bestyrelsen er ulønnet. Ansatte i Køge Musikskole og medlemmer af orkesteret er ikke valgbare til
bestyrelsen i FKSO.

1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes 14 dage før via
Nyhedsbrev.

3.

Endvidere vælges minimum 2 suppleanter til bestyrelsen, 1 revisor og 1 bilagskontrollør for 1 år.

4.

Regnskabsår: 1. januar til 31. december. Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren.

5.

På generalforsamlingen fremlægges årsberetning og regnskab i revideret stand, samt budget for det
kommende år. Regnskabet kontrolleres af en revisor.

6.

Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmeret.

7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af stemmetællere.
c. Formandens beretning.
d. Regnskabsaflæggelse.
e. Fastsættelse af kontingent.
f.
Godkendelse af budget.
g. Behandling af indkomne forslag.
h. Valg af 4-5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
i.
Valg af revisor og 1 bilagskontrollør.
j.
Eventuelt.

8.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen skal afholdes.

9.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

10. Der må ikke være personsammenfald mellem evt. udlejer til foreningen og foreningens bestyrelse.
11. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved simpel håndsoprækning. Skriftlig
afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået
flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes
reglen om simpelt flertal.
12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når
mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I
sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet til
formandens kundskab.
13. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
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§6

§7

§8

§9

1.

Bestyrelsen optræder udadtil ved formanden. Avisartikler fra bestyrelsesmedlemmer skal, hvis de direkte
vedrører orkesteret, forud være behandlet af bestyrelsen.

2.

Bestyrelsesmøder holdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer, finder det nødvendigt. I særlige
tilfælde, hvor det ikke er muligt at sammenkalde bestyrelsen, kan formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer
træffe beslutninger, som er bindende for orkesteret. Sådanne afgørelser skal forlægges på først kommende
bestyrelsesmøde og føres til referat.

1.

Dirigenten deltager på formandens anmodning i bestyrelses møder, dog uden stemmeret.

1.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være dirigenten behjælpelig, når orkesteret optræder, eventuelt også ved
prøverne.

1.

Efter den årlige afgangskoncert, vælger orkesterets medlemmer et elevråd på 7 medlemmer – 5 fra
koncertorkesteret og 2 fra tambourkorpset.

2.

Elevrådet kan indkaldes til bestyrelsesmøder af formand/næstformand for FKSO til deltagelse i den del af
mødet, som har relation til dets arbejde.

§ 10
1.

Elever i tambourkorpset låner fløjte/trommestikker af FKSO.

§ 11
1.

Orkestermedlemmer låner uniformsjakke, skjorter, slips, bukser/nederdel, nissetøj og rød KSO T-shirt af
FKSO. Eleverne skal selv stå for sko og strømper. ( Det er dog muligt at låne sko, hvis der er nogle til
rådighed).

2.

I tilfælde af reparationer på uniformer, er det FKSO som betaler. Dette gælder også nyanskaffelser.

§ 12
Hvis FKSO opløses, overgår al ejendom til en af Køge kommune anvist institution/forening.

§ 13
1.

Disse love kan ændres på den årlige generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt
i overensstemmelse med lovens § 5 stk. 12. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte
medlemmer.

De vedtægter der bliver vedtaget d. 15. juni 2016, skal træde i kraft d. 16/6 2016.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 15. juni 2016.
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