
Vedtægter for Musikforeningen ’Odense Øvelokaleforening’ 
 

§ 1. 
1.1. Foreningens navn er Odense Øvelokaleforening, foreningen af rytmiske musikamatører i 

Odense kommune. 
 

 
1.2. Foreningen er tilknyttet landsorganisationen ORA – Organisationen af Rytmiske 

Amatørmusikere. 
 

1.3. Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune. 
 
§ 2  

            2.1. Foreningens formål er på lokalt plan at fremme den rytmiske amatørmusiks
 udfoldelsesmuligheder og aktiviteter herunder: 
– at formidle og drive egnede øvelokaler (egne eller kommunale) 
– at formidle undervisningsmuligheder  
– at formidle samspilsmuligheder (koncerter, festivals, etc.) 
– at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder m.fl. (offentlige 

forhold, tilskud, sponsorater m.m.) 
 
§ 3   

3.1. Som medlem kan optages enhver, der dyrker rytmisk musik i foreningens lokaler som hobby 
og interesse. 

 
3.2. Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til Kansas Citys kontor. 

  
Musikforeningens adresse: 

Øvelokaler: 
Odense Øvelokaleforening 

Munkebjergvej 140 
5230 Odense M 

 
 

Kontor 
Kansas City 

Munkebjergvej 140 
5230 Odense M 
Tlf. 66 13 61 20 

 
3.3. Udlejning af øvelokalefaciliteter foregår i henhold til vores udlejningspolitik, som er 

beskrevet i lejekontrakten. Odense Øvelokaleforening forsøger at tilgodese så mange 
musikere i Odense som muligt. Et lokale skal deles af min. 2 bands. Et band består af min. 3 
betalende. Bandet skal bruge lokalet aktivt, da lokalet ikke blot må anvendes til opbevaring. 

 
3.4. Års og månedskontingentet fastsættes fra år til år på generalforsamlingen og betales forud hver den 1. i 

måneden af bandets kontaktperson. Betalingen skal foregå via PBS. 
 

    
 



 
§ 4 

4.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 15. marts og indkaldes af formanden med mindst 3 
ugers skriftlig varsel. 

  
4.2. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 
 

1. Valg af referent 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3 
4. Formandens årsberetning 
5. Indkomne forslag  
6. Godkendelse af regnskab 
7. Månedskontingent fastsættes 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1 
9. Valg af statsautoriseret revisor 
10. Eventuelt 

 
 

4.3. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 

4.4.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller formanden alene, og skal indkaldes, 
såfremt 30 % af øvelokaleforeningens medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden over for 
bestyrelsen begærer dette. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen skal 
afholdes senest fem uger efter evt. begæringsfremsættelse. 

 
§ 5 

  
5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 
5.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal af de fremmødte. Dog træffes 

beslutninger om vedtægtsændringer ved minimum 2/3-dels flertal. 
 

5.3 Generalforsamlingen vælger stemmeafgivelsesform enten ved håndsoprækning eller skriftligt, med 
undtagelse af valg af bestyrelsesmedlemmer, der foretages anonymt og skriftligt. Optælling foretages af 
referenten. 

 
§ 6 

6.1. Bestyrelsen består af formand, kasserer og mindst et, og op til tre bestyrelsesmedlemmer, 
samt to suppleanter, som vælges for en 1-årig periode på generalforsamlingen. Ønsker 
medlemmer at stille op in absentia, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til formanden 
mindst syv dage før generalforsamlingen. 

 
6.2. Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder suppleant 1 i dennes sted, dernæst suppleant 

2. Udtræder formanden, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling og en ny 
bestyrelse vælges. 

 
 

6.3.  Foreningen tegnes af formanden. 
 

6.4. Kansas Citys administrator er underskriftberettiget til bankkontoen.  
 

6.5. Bestyrelsen er underlagt tavshedspligt og skal underskrive bestyrelseskontrakt som udleveres 
af efter generalforsamlingen. 

 
6.6. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle betalende medlemmer – der dog ikke har tale- eller 

stemmeret – såfremt bestyrelsen ikke har valgt at afholde mødet bag lukkede døre. 



 
6.7. Ved stemmelighed i bestyrelsen regnes formandens stemme for to. 

 
§ 7 

7.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 

7.2.  Foreningens reviderede årsregnskab fremsendes samtidig med indkaldelse til den ordinære 
generalforsamling. Det reviderede årsregnskab bringes til afstemning på generalforsamlingen. 

 
7.3 Der budgetteres med 5.000 DKK til bestyrelsesweekend og julefrokost for bestyrelsen. 
 

 
§ 8 

8.1. Foreningens midler skal udelukkende bruges til de i § 2 nævnte formål. 
 
8.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue og ingen andens. 

§ 9 
 

9.1. Opløsning af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende ekstraordinære 
generalforsamlinger, efter de seneste vedtægtsændringers gældende regler og ved 
anvendelse af skriftlig afstemning. 

 
9.2. Foreningens eventuelle formue tilfalder ved eventuel opløsning, efter generalforsamlingens 

beslutning, en børne- og ungdomsforening indenfor rytmisk musik i Odense kommune. 
 

 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 30.08.87. 

 
Senest revideret den 17.06.2021  

 
  

 
 
 
 
 


