
Vedtægter for Ensemble Storstrøms Venneforening 
 
§ 1 
Foreningens navn er Ensemble Storstrøms Venneforening.  
Foreningen har hjemsted på Fuglsang. 
 
§ 2 
Foreningen har til formål i bred forstand at skabe interesse for og støtte op om 
Ensemble Storstrøms virke og aktiviteter. Foreningens medlemmer virker som 
ambassadører for ensemblet. 
 
§ 3 
Som medlem af foreningen kan optages enhver interesseret person. 
Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som skal være indbetalt inden 
generalforsamlingen, såfremt man skal have stemmeret. 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og gælder 
for det næstfølgende kalenderår. 
 
§ 4 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter. 
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. 
Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år: tre er på valg i lige år, to er på valg i 
ulige år. 
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. 
Bestyrelsen afholder møder efter behov og efter skriftlig indkaldelse fra formanden med 
mindst 8 dages varsel. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer kan forlange, at der 
indkaldes til et bestyrelsesmøde. Mødets dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 
Lederen af Ensemble Storstrøm har ret til at deltage i bestyrelsens møder, dog uden 
stemmeret. 
 
§ 5 
Venneforeningens formand har ret til at deltage i Ensemble Storstrøms bestyrelsesmøder 
som observatør. Der kan dog være punkter til drøftelse på ensemblets bestyrelsesmøder, 
som venneforeningens formand ikke kan deltage i, hvilket afgøres af ensemblets bestyrelse. 
Venneforeningen kan gennem bestyrelsen/formanden stille forslag til behandling på 
Ensemble Storstrøms ordinære bestyrelsesmøder. 
 
§ 6 
Ordinær generalforsamling for Ensemble Storstrøms Venneforening afholdes hvert år i 
april kvartal. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 
efter skriftligt forlangende af mindst 25 af foreningens medlemmer. 
Indkaldelse til generalforsamlinger sker ved almindeligt eller elektronisk brev til 
medlemmerne. 



Indkaldelsesvarslet skal være på mindst 2 uger. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
5. Valg af revisor og 2 suppleanter. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 
8. Eventuelt. 
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
fremsat over for bestyrelsen mindst 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, og hvert medlem 
har en stemme. Beslutninger om vedtægtsændringer, sammenslutning med en anden 
forening eller foreningens opløsning kræver dog et kvalificeret flertal på mindst 3/4 af de 
afgivne stemmer. 
Sekretæren skriver referat fra generalforsamlingen.  
Referatet underskrives af 
formanden og dirigenten. 
 
§ 7 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Årsregnskabet udarbejdes af den af bestyrelsen valgte kasserer og revideres af den af 
generalforsamlingen valgte revisor. 
 
§ 8 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem 
eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 
§ 9 
Ingen af foreningens eller bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for foreningens 
gældsforpligtelser. 
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue Ensemble Storstrøm. 
---------------- 
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 24. august 2008 afholdt på 
herregården Fuglsang, Toreby: 
Sign. Sign. 
__________________________ __________________________ 
Lotte Bech Anne-Lise Søe 
Sign. Sign. 
__________________________ __________________________ 
Peter Gildberg Flittner, dirigent Jørn Peter Pejdal, referent 


