Vedtægter for Musicantiga
§ 1. Foreningens navn er Musicantiga. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.
§ 2. Foreningens formål er at understøtte musikalske aktiviteter med udgangspunkt i eller inspiration fra
tidlig musik. Foreningens drift finansieres primært ved indtægter fra afholdelse af koncerter, deltagelse i
middelaldermarkeder og lignende arrangementer, samt ved eventuelt tilskud til de enkelte aktiviteter.
§ 3. Som medlem kan optages enhver, der skønnes at have de fornødne musikalske forudsætninger.
Bestyrelsen forestår medlemsoptagelsen. Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse til kassereren.
§ 4. Foreningens bestyrelse vælges for en etårig periode på den årlige ordinære generalforsamling med
direkte valg til posterne formand og kasserer samt indtil 5 øvrige medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme
udslaggivende. Bestyrelsen kan handle med bindende virkning for foreningen.
§ 5. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for
budget samt regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister. Regnskabet revideres af revisoren, der vælges for en etårig periode på
generalforsamlingen.
§ 6. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan dog give formanden og
kassereren adgang til at tegne foreningen alene på nærmere angivne områder.
§ 7. Hvert år senest i maj måned afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes ved
udsendelse af meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen kan indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, og skal indkalde, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger
det. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest månedsdagen efter
begæringens modtagelse. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af kasserer
10. Valg af indtil 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
11. Valg af revisor
12. Eventuelt
§ 8. Til ændring af foreningens vedtægter samt til beslutning om ophævelse af foreningen kræves 2/3
majoritet af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Opløses foreningen, skal en eventuel formue
anvendes til kulturelle formål.
§ 9. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. april 2013.
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