Vedtægter for
Blaabjerg Børnemusikfestival
§ 1 FORENINGENS NAVN er Blaabjerg Børnemusikfestival, forkortet til: Blaabmusik.
§ 2 FORENINGENS FORMÅL
• at afholde én årlig musikfestival for og med børn fra skolernes SFO og daginstitutionerne i
Blaabjerg området i Varde kommune.
• at børnene oplever glæden og spændingen ved at forberede sig til et aktiv, hvor de optræder for/med
hinanden og for et større publikum.
• at anvende eventuelt overskud til aktiviteter for børn inden for musik, teater og billedkunst i
Blaabjerg området.
§ 3 BESTYRELSEN
Bestyrelsen sammensættes af tre medlemmer.
1 medlem der repræsenterer børn fra 0 år – 3 år i Blaabjergområdet.
1 medlem der repræsenterer børn fra 3 år – 6 år i Blaabjergområdet.
1 medlem der repræsenterer børn fra 6 år – 12 år i Blaabjergområdet.
1 suppleant.
Valget foretages ved almindeligt stemmeflerhed på foreningens generalforsamling og medlemmerne
vælges for to år ad gangen.
Det første valgår efter vedtægtsændringen er én repræsentant for børn 3 år – 6 år på valg og året efter
er de to øvrige medlemmer på valg.
Suppleanten vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder mindst to møder om året.
Bestyrelsen nedsætter hvert år efter generalforsamlingen, i samarbejde med repræsentanter fra
Blaabjergområdets børneinstitutioner og skolernes SFO, en arbejdsgruppe som varetager forberedelse
og afholdes af den årlige musikfestival. Festivalen afholdes så vidt det er muligt i sidste fredag i maj.
Foreningen kan indgå i samarbejde med andre foreninger om afholdelse af festivalen.
§ 4 MEDLEMMER
Alle med interesse i foreningens formål kan blive medlem af foreningen.
Medlemskab tegnes personligt for ét år ad gangen og giver gratis adgang til foreningens arrangement.
§ 5 ØKONOMI og REGNSKAB
Midler til foreningens virke fremkommer ved indbetaling af kontingent fra medlemmerne,
ansøgning om midler fra stat, kommune, fonde, sponsorer og overskud ved entre og salg på
festivaldagen.
Kassereren udarbejder for hvert år foreningens regnskab, der revideres af foreningens revisorer og
fremlægger regnskabet på foreningens generelforsamling.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Bestyrelsen udarbejder for hvert regnskabsår et budget for foreningens virke.
§ 6 HÆFTELSE
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Hverken medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer kan gøres til genstand for kreditforfølgelse,
medmindre de efter lovgivningens almindelige regler herom har pådraget sig et selvstændigt ansvar.

§ 7 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der indkaldes til generalforsamling hvert år i februar måned.
På generalforsamlingen fremlægges formandens beretning og kassererens regnskab til godkendelse.
Generalforsamlingen meddeles til medlemmerne via foreningens hjemmeside: www.blaabmusik.dk
med mindst 14 dages varsel før generalforsamlingen.
Alle medlemmer kan få optaget et punkter på dagsordenen.
Dette skal dog meddeles til formanden senest 7 dage før generelforsamlingen.
DAGSORDEN for generalforsamlingen
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer og suppleanter.
8. Budget for det kommende år herunder fastsættelse af kontingent vedtages
9. Eventuelt.
§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når:
a: et flertal af bestyrelsen beslutter sig herfor.
b: mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt med angivelse af dagsordenen over for bestyrelsen angiver
dette
§ 9 ÆNDRNG AF VEDTÆGTERNE
Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen når medlemmerne, mindst én måned før
generalforsamlingen, har modtaget forslag til ændring af vedtægterne.
Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflerhed.
§ 10 OPHÆVELSEN AF FORENNGEN
Foreningen kan ophæves når 2/3 af fremmødte medlemmerne, ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger har stemt herfor.
Generalforsamlingerne skal være varslet i henhold til § 7 og afholdes med mindst én måneds
mellemrum.
Ved ophævelse af foreningen tilfalder foreningens midler almene kulturelle formål for børn i
Blaabjergområdet.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 5. februar 2014.

