8. Regiments Musikkorps
____________________________________________

VEDTÆGTER
for foreningen ‘8. Regiments Musikkorps’.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21.10.1990 og senere ændret på generalforsamlingen 1991 (§ 7),
ekstraordinær generalforsamling 1996 (§ 8), ekstraordinær generalforsamling 1999 (§ 1), generalforsamlingen 2003
(§§ 1, 2 og 7), generalforsamlingen 2007 (§ 7), generalforsamlingen 2011 (§§ 3,og 7), generalforsamlingen 2013 (§ 7)
samt generalforsamlingen 2015 (§ 2).

§ 1 - Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ‘8. Regiments Musikkorps’. Foreningens hjemsted er København. Foreningens
postadresse er den til enhver tid værende formands.

§ 2 - Formål.
Foreningens formål er at virke for bevarelsen af - og udbredelsen af kendskabet til - den danske
militærmusiktradition. Formålet søges opnået gennem etableringen af et militært musikkorps med
typisk dansk messingbesætning (bataljonsmusikkorps), som spiller musik arrangeret for denne besætning - og primært komponeret før 1950.
Musikkorpset skal tilstræbe en professionel kvalitet i såvel musik som i militær fremtræden, og det
præsenteres gennem koncerter med, og indspilninger af ovennævnte musik.

§ 3 - Medlemskab.
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.
Som aktive medlemmer betegnes musikere (herunder musikdirigent og stabstambour) i musikkorpset. Aktive medlemmer optages i den udstrækning der er ledige pladser i musikkorpset. Kravene til musikalsk kunnen for aktive medlemmer vurderes og afgøres af foreningens bestyrelse i
samråd med musikdirigenten. Hvis der opstår uenighed om dette spørgsmål, tæller musikdirigentens stemme dobbelt. Aktive medlemmer har mødepligt ved musikkorpsets arrangementer (herunder prøver).
Som passive medlemmer betegnes alle øvrige medlemmer af foreningen. Indmeldelse sker ved
henvendelse til kassereren eller et bestyrelsesmedlem. Medlemskab er først gyldigt når kontingent er indbetalt. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales efterfølgende for det pågældende regnskabsår.
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer. Indbetalt kontingent godtgøres ikke.

§ 4 - Udelukkelse.
Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem, når det skønnes, at vedkommende
modarbejder foreningens formål og virksomhed, eller undlader at betale kontingent indenfor en
periode af 3 måneder. Eksklusionen kan af det pågældende medlem indbringes for den første ordinære generalforsamling, hvis afgørelse er endelig og ikke kan indbringes for nogen domstol.

§ 5 - Regnskab og kontingent.
Foreningen har ikke indberetningspligt for regnskab til nogen myndighed. Regnskabet skal før den
ordinære generalforsamling revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan vedtage at
bevilge kontingentnedsættelse for skoleelever, lærlinge e. l. Bestyrelsen kan vedtage, at aktive
medlemmer fritages helt eller delvis for kontingent i perioder, hvor andre indtægter (f.eks. koncerthonorarer) er tilstrækkelige til at dække foreningens udgifter. Der skal dog til stadighed være
en kassebeholdning svarende til mindst 6 musikprøvers instruktørhonorar.

§ 6 - Medlemmernes ansvar for udlånte noder, uniform m.v.
Det enkelte medlem har ansvaret - og hæfter overfor foreningen - for udlånte noder, uniformer og
uniformsgenstande. Medlemmet skal vedligeholde disse effekter, samt holde dem forsvarligt forsikrede. Ved udmeldelse skal nævnte effekter afleveres.

§ 7 - Organisation og bestyrelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse, valgt på generalforsamlingen og bestående af 4 aktive medlemmer. I henhold til vedtægternes § 2 (musikkorpsets baggrund i den militære tradition) er bestyrelsesmedlemmerne endvidere tillagt en ‘militær rang’. Bestyrelsen er sammensat således:

Bestyrelsespost og militær rang:

Ansvarsområde:

Overhornblæser (Formand):

Administration, PR, planlægning m.v. Planlægningen sker i
samarbejde med musikdirigenten.

Stabshornblæser (Næstformand):

Musikspørgsmål, repertoire, besætning, assistenter ved
afbud, besættelse af ledige pladser i musikkorpset - ovenstående i samarbejde med musikdirigenten.

Hornblæser 1. grad (Kasserer):

Økonomi, budget, afregninger, kontingent m.v.

Hornblæser 1. grad (Nodearkivar/
materielforvalter m.v.):

Noder, uniformer og øv. materiel/instrumenter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af bestyrelsens 4 medlemmer deltager i beslutningerne. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsesmøder holdes efter behov og indkaldes af formanden

§ 8 - Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste besluttende myndighed. Ordinær generalforsamling
holdes én gang årligt i marts måned, og den skal indvarsles skriftligt til hvert enkelt medlem senest
3 uger før ordinær generalforsamling holdes. Ved skriftligt forstås elektronisk/e-mail. Medlemmer
pr. 20. marts 2013 der ikke ønsker at modtage indkaldelser elektronisk, kan skriftligt frabede sig
dette til formanden. Medlemmerne skal selv sørge for at bestyrelsen/formanden til enhver tid er i
besiddelse af den aktuelle mailadresse. Generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab samt budget.
4. Fastsættelse af Kontingent.
5. Valg af bestyrelse (formand, næstformand, kasserer og nodearkivar).
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7
dage før generalforsamlingen holdes.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Passive medlemmer
har taleret, men ikke stemmeret.

§ 9 - Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som den ordinære generalforsamling. Dagsorden
skal angives. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes efter bestyrelsens beslutning, eller efter
skriftlig anmodning fra mindst 25 % at foreningens aktive medlemmer. Indvarsling skal ske senest
3 uger efter en sådan anmodning er fremkommet.

§ 10 - Foreningens opløsning.
Foreningen kan opløses ved en generalforsamling (ordinær som ekstraordinær) hvor mindst 75 %
af de aktive medlemmer stemmer herfor. Før afstemningen træffes beslutning om, hvordan foreningens materiel, uniformer, instrumenter, formue m.v. skal realiseres hhv. fordeles.

