Vedtægter for Islev Picnic Rockklub
§ 1. Foreningens navn er Islev Picnic Rockklub med hjemsted i Islev i Rødovre Kommune.
§ 2. Foreningens formål er at arrangere 4-6 årlige musikarrangementer/koncerter for Islevs seniorer samt
seniorer fra oplandet i mindre målestok. Konceptet er at medlemmerne hygger sig sammen, danser og selv
medbringer mad og drikkevarer til arrangementerne.
§ 3. Medlemmer skal fortrinsvis være borgere i Rødovre Kommune over 25 år. Indbetaling/entre til
koncerterne kontrolleres via medlemslister ved indgangen.
§ 4. Kontingentet er fastsat til DKK 100 årligt pr 2020. Efterfølgende års kontingent vedtages på
generalforsamlingerne fortløbende. Provenuet for medlemmernes kontingent indsættes på en bankkonto,
som vælges af bestyrelsen. Se § 12.
§ 5. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen sker
ved udsendelse af mail til medlemmer, der er registreret med mailadresse efter accept. Indkaldelsen sker
med 4 ugers varsel og skal indeholde dagsorden inkl. regnskab og budget for næstfølgende år. Adgang til og
stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt i forhold til
udsendt mail fra bestyrelsen op til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse inkl.
forslag til vedtægtsændringer. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler
anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Rødovre Kommunes retningslinier.
§ 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der vedlægges indkaldelsen, skal mindst indeholde
følgende punkter:
Valg af dirigent, formandens beretning om foreningens virke, regnskabsberetning, behandling af indkomne
forslag, fastsættelse af kontingent, valg af bestyrelse, revisor, revisorsuppleant og eventuelt.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen eller mindst 25%
af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden.
§ 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal dog undtaget forslag om ophør af
foreningen. (jvf. § 11). Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Hvert af de tilstedeværende
medlemmer har 1 stemme og skal møde op personligt. Fuldmagter accepteres ikke. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
§ 9. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer samt tilknyttet webmaster, der vælges for 2 år ad
gangen. I ulige år vælges formand og sekretær, og i lige år vælges kasserer, næstformand. Genvalg kan
finde sted. Der vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant hvert år . Bestyrelsen konstituerer sig selv. Alle
hverv er ulønnede. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem,

hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den
først kommende generalforsamling.
§ 10. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden. (se §12). Foreningens regnskab følger
kalenderåret (1. januar – 31. december). Sekretæren fører protokol over bestyrelsens beslutninger.
§ 11. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede. Er dette ikke tilfældet kan beslutning om opløsning af foreningen træffes på en ekstraordinær
generalforsamling, der indkaldes hurtigst muligt med 14 dages varsel.
Vedtægtsændringer vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
§ 12. Tegningsretten til foreningens indeståender i bank har formanden og kassereren i fællesskab
§ 13. Dersom foreningen, ved beslutning om opløsning ejer formue, træffer generalforsamlingen beslutning
om realisation og anvendelse af foreningens midler, som hovedsageligt skal gå til en almennyttig forening
eller organisation i Islev/Rødovre.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på klubbens generalforsamling den 23.2.2020 på Islev Bibliotek
Trekanten.

