Vedtægter
for
Odder Garden
§1 Navn og formål
Foreningens navn er Odder Garden og den har hjemsted i Odder Kommune.
Foreningens formål er at drive en garde med børn og unge, skabe øget musikinteresse samt at
uddanne gardere.
Gennem afholdelse af koncerter, medvirken ved offentlige arrangementer og lignende såvel i Odder
Kommune, som på rejser og udflugter, er det målet at repræsentere Odder på en værdig måde.

§2 Lokaler
Virksomheden gennemføres i lokaler beliggende i Odder Kommune.

§3 Driften
Foreningens drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, kommunale tilskud,
sponsoraftaler samt indtægter ved arrangementer, hvor Odder Garden spiller.
Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke kredsens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Foreningens midler skal anvendes til anskaffelse og vedligeholdelse af musikinstrumenter og udstyr
samt til rejser, arrangementer og andre opgaver, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

§4 Regnskabsåret
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Det afsluttede årsregnskab skal være revisoren i hænde inden udgangen af januar måned.

§5 Daglig ledelse
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv.
2 fra samme husstand kan ikke beklæde en bestyrelsespost i samme periode.
Bestyrelsen vælges af kredsens medlemmer for 2 år ad gangen, dog således, at 4 medlemmer afgår
det første år og 3 medlemmer det næste år.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen, de 2 bestyrelsessuppleanter ligeledes.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være over 18 år.
En repræsentant for Garderrådet har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne - men uden stemmeret.
Bestyrelsen afholder møder mindst 4 gange årligt, eller når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsen tilrettelægger og er ansvarlig for gardens ture, foretager udnævnelser samt fastlægger et
ordens- og tjenestereglement, som skal være gældende for garderne.
Reglementet skal bl.a. indeholde omfang af mødepligt og regler for afbud m.v. samt konsekvenser
af brud på ordensreglement.
Foreningens midler skal indsættes på foreningens konto og udtræk underskrives af formand og
kasserer. Med mindre den samlede bestyrelse har givet kassereren en for højest ét år ad gangen
gældende fuldmagt.
Bestyrelsen skal føre en til enhver tid komplet fortegnelse over gardens egendele.

§6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i
februar måned.
Indkaldelsen sker gennem dagspressen med mindst 10 dages varsel.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Fastlæggelse af medlemskontingent
Evt.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal med undtagelse af lovændringer og
opløsning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Skriftlig afstemning skal finde sted,
hvis det forlanges af mindst 5 stemmeberettigede.
Aktive medlemmer er alle garderer, hvorimod forældre m.v. kun kan være passive medlemmer uden
stemmeret.
Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret. For hvert aktivt medlem under 16 år har én
forældre stemmeret.
Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne et medlem til æresmedlem.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis denne finder det
nødvendigt eller hvis mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden.
Begæringen skal være ledsaget af forhandlingsemne.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 10
dages varsel.

§7 Optagelse af medlemmer
Som medlem af Odder Garden kan optages alle med interesse for det, at være garder.
Dog optages som medlemmer kun personer der er aktive og fyldt højst 30 år.
Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis der er restance i medlemskontingentet på mere end 3
måneder, eller hvis medlemmet opfører sig på en sådan måde, at foreningens virke lider skade.
Garderne forpligter sig til at modtage individuel undervisning ved Odder Kommunale Musikskole
eller ved en af bestyrelsen godkendt lærer.
Undervisningen betales af forældrene.

§8 Instrumenter
Bestyrelsen fastsætter betingelser for lån/leje af gardens instrumenter.
Omfanget af vedligeholdelsen, der betales af foreningen, vurderes af den til enhver tid siddende
bestyrelse.

§9 Uniformer
Bestyrelsen forestår indkøb af gardens uniformer.
Uniformens vedligeholdes af den enkelte garder og den må kun benyttes til foreningsbrug efter
bestyrelsens anvisning.
Generalforsamlingen kan fastsætte et depositum/lejebeløb til opkrævning ved udlevering af gardens
uniform, depositum tilbagebetales ved udtrædelse af Odder Garden og tilbagelevering af uniformen.
Desuden kan generalforsamlingen fastsætte en månedlig leje for uniformen.

§10 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når forslaget vedtages med min. 2/3 af samtlige
fremmødte og når ændringsforslaget i sin helhed er udsendt sammen med indkaldelsen.

§11 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling, der skal afholdes mindst 3 og højest 5 uger efter at forslag om opløsning er
vedtaget med almindeligt stemmeflertal på en ordinær generalforsamling.

§12 Eventuel formue
Ved foreningens opløsning overgår eventuel formue og ejendele til Odder Kommune, der efter
samråd med foreningens bestyrelse fordeler midlerne blandt byens ungdomsforeninger - dog kun
såfremt der ikke inden 5 år bliver oprettet en anden Odder Garden, der i så fald overtager
foreningens midler.
Formuen kan under ingen omstændigheder tilfalde en enkeltperson.

§13 Odder Kommunes forpligtelse
Odder Kommune forpligter sig til gennem Odder Kommunale Musikskole at varetage
samspilstimer for elever i Odder Garden med et til enhver tid for Odder Byråd vedtagne timetal.
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