
V E D T Æ G T E R 

 for  

KANSAS CITY 

 

FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 

§ 1. 

Foreningens navn er Kansas City. 

Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 

 

§ 2. 

Foreningens formål er at udbrede interessen og forståelsen for den rytmiske musik i Odense og at 

fremme vilkårene for udøvelse heraf ved bl.a.: 

at drive og udleje øvelokaler til udøvende musikere, der er medlemmer af Odense 

Øvelokaleforening, 

at formidle samspilsmuligheder og mulighed for offentlig fremførelse af rytmisk musik ved drift af 

eget spillested og andre former for koncerter, events, festivaler m.v., idet ethvert overskud i 

forbindelse med eksterne arrangementer tilfalder Odense Øvelokaleforening, 

at fremme mulighederne for talentudvikling, 

at varetage og fremme de til Odense Øvelokaleforening tilknyttede udøvende musikers interesser 

overfor offentlige institutioner og andre offentlige og/eller private interessepartnere, 

at varetage samarbejde med beslægtede organisationer, nationale såvel som internationale, og 

at holde de udøvende musikere informeret om alle forhold af betydning for deres musikudøvelse, 

herunder oplysning og kurser, stævner, nationale og international festivaler m.v. og om relevant 

lovgivning m.v., 

samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. 

 

FORENINGENS MEDLEMMER: 

§ 3. 

Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for rytmisk musik. 

Indmeldelse sker på foreningens kontor. Efter bestyrelsens nærmere beslutning er foreningens 

sponsorer automatisk medlemmer af foreningen. 



Foreningens medlemmer hæfter alene med deres indskud i foreningen. 

Såfremt kontingent ikke er betalt senest 8 dage efter forfaldsdato, er bestyrelsen berettiget til uden 

yderligere varsel at ekskludere pågældende medlem af foreningen. 

 

GENERALFORSAMLING: 

§ 4. 

Foreningens generalforsamling afholdes i Odense Kommune. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.  

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved opslag på 

foreningens kontor og ved mail til de medlemmer, der har oplyst deres mailadresser i forbindelse med 

indmeldelsen eller senere. 

Såfremt en af bestyrelsen indstillet kandidat til den fremtidige bestyrelse ikke opnår valg, kan der på 

pågældende generalforsamling uden yderligere varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling 

med valg til bestyrelsen til afholdelse mindst 1 og højst 2 uger herefter. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings 

beslutning eller efter skiftligt krav fra mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer. Den 

ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens 

afholdelse, skriftligt er meddelt bestyrelsen. 

Forslag fra aktionærernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være 

indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på foreningens kontor til eftersyn for 

aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for 

den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med årsberetning med påtegning 

af revisor og underskrift af direktion samt bestyrelse og indstilling af bestyrelsesmedlemmer. 

Såfremt der jævnfør § 4, stk. 4, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg til bestyrelsen, skal 

bestyrelsens indstilling ligge til gennemsyn i mindst 2 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 5. 

På den ordinære generalforsamling skal foretages: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent for det 

kommende år. 

4. Indkomne forslag. 



5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor. 

7. Eventuelt. 

 

§ 6. 

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. 

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt 

generalforsamling. 

Der kan højst meddeles 2 fuldmagter til samme person. 

 

§ 7. 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed af de 

tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller 

foreningens opløsning kræves, at tre fjerdedele af medlemmerne stemmer derfor. 

 

BESTYRELSE: 

§ 8. 

Bestyrelsen består af max. 5 medlemmer, hvoraf der på generalforsamlingen vælges 2 medlemmer i lige 

årstal og 1 medlem i ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmerne vælges således for en periode på to år. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra den afgående bestyrelse, 

idet det påhviler denne i sin indstilling at sikre en løbende fornyelse og kompetencespredning i 

bestyrelsen. Der kan ikke vælges medlemmer til bestyrelsen, der ikke er indstillet af den afgående 

bestyrelse. 

Resterende 2 medlemmer vælges af den afgående bestyrelse på det sidste bestyrelsesmøde før den 

ordinære generalforsamling med 1 medlem i lige årstal og 1 medlem i ulige årstal. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges således for en periode på to år. 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 

Bestyrelsesmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af foreningen. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår midt i en valgperiode, vælger den resterende bestyrelse selv en 

suppleant, der herefter er medlem af bestyrelsen frem til udløbet af det udtrædende medlems 

valgperiode. 

 

§ 9. 



Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle foreningens anliggender. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Formanden fratræder efter senest 2 valgperioder á 2 år og kan ikke 

genvælges i den næstfølgende valgperiode. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af 

stemmelighed gør formandens stemme udslaget.  

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en 

direktør fremsætter krav herom. 

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige opgaver, idet 

bestyrelsen selv fastlægger sammensætningen af pågældende udvalg. 

 

DIREKTION: 

§ 10. 

Bestyrelsen ansætter en direktør i foreningen og fastsætter vilkårene for dennes stilling. 

Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

TEGNINGSRET: 

§ 11. 

Foreningen tegnes af direktøren i foreningen. 

 

REGNSKAB OG REVISION: 

 

§ 12. 

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

 

§ 13. 

Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og 

under foretagelse af forsvarlige afskrivninger. 

 

§ 14. 

Revision af foreningens regnskaber foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt 

revisor. 



 

FORENINGENS OPLØSNING: 

§ 15. 

Ved beslutning om foreningens opløsning vælges en likvidator, der forestår salg af foreningens aktiver 

og betaling af de foreningen påhvilende forpligtelser, idet der i øvrigt henvises til Selskabslovens 

bestemmelser herom. 

I det omfang, den eller de foreningen tilhørende faste ejendomme i overvejende omfang anvendes som 

øvelokaler til udøvende musikere, der er medlemmer af Odense Øvelokaleforening, skal Odense 

Øvelokaleforening har fortrinsret til at overtage pågældende ejendom eller ejendomme på vilkår, der 

bevisligt kan opnås til anden side, idet der fastsættes en acceptfrist på mindst 6 uger. Ved Odense 

Øvelokaleforenings overtagelse af pågældende ejendom eller ejendomme kan købsprisen dog højst 

udgøre et til restgælden på indestående lån svarende beløb. 

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af foreningens gæld tilfalder et eventuelt herefter 

overskydende beløb Odense Øvelokaleforening eller i dennes sted tilsvarende foreninger eller 

organisationer i Odense Kommune eller i dennes sted formål, der gavner udviklingen af rytmisk musik i 

Odense Kommune. 

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 18. maj 2012. 

Senest revideret den 20. marts 2014 
 


