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Vedtægter for foreningen METAL MAGIC 
 

§ 1. Navn og tilhørsforhold 
Foreningens navn er: METAL MAGIC. 

Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune. 

§ 2. Formål 
Foreningen METAL MAGIC ønsker at støtte og fremme interessen for heavy metal-musik 
for såvel udøvere som for tilhørere, og at styrke områdets kulturliv. 

§ 3. Organisation 
Generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis, er foreningens 
øverste myndighed. 

Generalforsamlingen vælger: 

 En bestyrelse på 8 personer 

 2 suppleanter for bestyrelsen 

 1 revisor 

 

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert 
år. 

Revisor og suppleanter er på valg hvert år. 

§ 4. Generalforsamlingen 
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.  

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1.  Valg af dirigent og referent 
2.  Formandens beretning 
3.  Fremlæggelse af årsregnskab 
4.  Foreningens fremtidige virke 
5.  Indkomne forslag 
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter 
7.  Valg af revisor 
8.  Eventuelt 

Forslag skal være modtaget senest en uge før generalforsamlingen. 
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§ 5. Medlemskab 
Foreningens medlemmer deles op i en A- og en B-gruppe: 

A-medlemmer (stemmeberettigede) 

a. Medlemmer af den konstituerende generalforsamling. 
b. Eksisterende B-medlemmer, som af den siddende bestyrelse, udnævnes som A-
medlemmer. 

B-medlemmer (ikke stemmeberettigede) 

Passive medlemmer som tilslutter sig foreningens formål. B-medlemmer kan indbringe 
forslag og har taleret ved generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. 

Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter 
restancefrister efter den til enhver tid gældende lovgivning. 

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som optræder æreskrænkende, ukollegialt, 
skadende for foreningen eller dennes samarbejdspartnere, eller som på anden måde er 
uværdigt som medlem. 

§ 6. Bestyrelse 
Som udgangspunkt kan kun A-medlemmer vælges til bestyrelsen. Hvis der ikke er 
tilstrækkeligt mange A-medlemmer, kan B-medlemmer komme i betragtning. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Den daglige 
ledelse forestås af bestyrelsen, men den daglige drift kan uddelegeres til en eller flere 
styregrupper. Hver styregruppe ledes af et bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som 
idéudviklings forum for foreningen. 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i fællesskab. Ved 
optagelse af lån og andre forpligtelser til en værdi af over 3000 kr. tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. 

§ 7. Kontingent og finansiering 
A-medlemmer betaler ikke kontingent. 

B-medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. 

Betalingsfrister og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Ethvert medlem betaler sit 
første årskontingent forlods ved medlemstegning. 
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Herudover søges foreningens aktiviteter finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt 
ved bidrag fra offentlige og private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og 
private personer. 

Foreningens midler kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål. 

§ 8. Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte A-
medlemmer. 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. 

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. 

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 4. 

Dagsorden skal motiveres. 

§ 10. Regnskab 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand. 

§ 11. Forpligtelser 
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget 
personligt ansvar for foreningens forpligtelser. 

Foreningens formand og kasserer kan råde over foreningens konti og økonomi under 
ansvar for den siddende bestyrelse. 

§ 12. Opløsning 
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den 
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte A-medlemmer. 

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til en forening eller 
organisation med tilsvarende formål. 

 

 

Foreningen METAL MAGIC er stiftet den 14. november 2009. 

Vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 3. november 2016. 


