§1
NAVN OG
HJEMSTED

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF).
Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune.
§2

FORMÅL

Forbundets formål er:
a) at fremme interessen for aktiv udøvelse af kammermusik
blandt amatører. Formålet søges realiseret bl.a. ved afholdelse af instruktionskurser med professionelle instruktører
og kurser om nutidig musik med tilstedeværelse af komponister.
b) at samarbejde med andre amatørmusikforeninger og amatørmusikorganisationer, herunder også udenlandske, for at
forbedre betingelserne for amatørers arbejdsvilkår.
c) at samarbejde med komponister, fagmusikere og musiklærere.
Forbundet er tilknyttet Dansk Amatørmusik Union (DAMU)
og dermed Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik (LDA).
§3

MEDLEMMER

Som medlemmer optages såvel amatører som professionelle,
herunder musikstuderende. Forbundet kan udnævne æresmedlemmer og optage passive medlemmer.

Kun medlemmer kan deltage i forbundets aktiviteter. Til unge
under uddannelse kan forbundet yde tilskud til deltagelse i
forbundets kurser.

I tilfælde af afstemning træffes beslutning efter simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte, dog bortset fra de nedenfor i §
7 nævnte tilfælde. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til forbundets formand eller
kasserer med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb (31.
december).

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte. Kun aktive medlemmer, som ikke er i restance, har
stemmeret. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt eller pr.
brev.

§4
GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed.

B. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis styrelsen
finder det påkrævet, eller hvis mindst ¼ af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring herom over for
formanden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
med motiveret dagsorden skal ske med 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget. I tilfælde af afstemning gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling, jvf. foran under A.

A. Den årlige, ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt
med mindst 14 dages varsel til afholdelse inden 1. august, første gang efter disse vedtægters ikrafttræden inden 1. august
2017.
Medlemmerne kan fremsætte forslag til behandling, herunder
forslag til kandidater til styrelse og revision. Sådanne forslag
må for at komme i betragtning indsendes til formanden i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreslåede
kandidater bekræfter skriftligt, at de er villige til at modtage
valg.

Over forhandlinger og trufne beslutninger optages referat i
forbundets forhandlingsprotokol. Et beslutningsreferat udsendes til samtlige medlemmer ved først givne lejlighed.
§5

Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen.
STYRELSE

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer,
2. Formandens beretning,
3. Godkendelse af årsregnskab og
gennemgang af budget,
4. Fastsættelse af kontingent,
5. Behandling af forslag,
6. Valg til styrelse og revision samt suppleanter,
7. Eventuelt.

Forbundets daglige ledelse varetages af en styrelse på 5-8 af de
aktive medlemmer, valgt på generalforsamlingen; ved valget
bør en rimelig repræsentation af interessegrupper i forbundet
tilstræbes. Formanden vælges for 1 år ad gangen, medens den
øvrige styrelse og suppleanter vælges for 2 år, således at halvdelen afgår det ene år, resten det følgende. Generalforsamlingen vælger tillige en revisor og en revisorsuppleant, ligeledes
for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Styrelsen kan efter behov søge assistance uden for sin egen
kreds. Suppleanterne kan deltage i møder i styrelsen, men har
ikke stemmeret. Eventuelle afstemninger afgøres ved simpel
stemmeflerhed.

budget. Regnskabet skal forinden være revideret og underskrevet af revisor (revisorsuppleant), som attesterer at regnskabet
med tilhørende bilag er gennemgået, og at de anførte beholdninger er konstateret tilstede.

Styrelseshvervet er ulønnet, dog kan dokumenterede, af hvervet nødvendiggjorte udgifter godtgøres efter regning. Det
samme gælder, når styrelsen jvf. foran har uddelegeret hverv
uden for sin egen kreds.

Forbundets midler skal anbringes til bedst mulig forrentning i
anerkendt pengeinstitut og/eller på postgirokonto, dog kan
kassereren disponere over en mindre kassebeholdning.
Forbundet søger til gennemførelse af sine aktiviteter såvel
offentlige som private tilskud efter behov, blandt andet fra
Statens Musikråd/Ministeriet for kulturelle anliggender.

Forbundet forpligtes udadtil ved formandens og to styrelsesmedlemmers underskrift.
Over møderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives
af protokolføreren og formanden eller dennes stedfortræder

§7
OPLØSNING

Forbundet kan kun opløses, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte på en med dette særlige spørgsmål på dagsordenen af styrelsen efter reglerne i § 4 indkaldt ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling stemmer for opløsningen. Der kan stemmes
ved skriftlig fuldmagt eller pr. brev.
På mødet træffes i givet fald afgørelse om afvikling af forbundets aktiver og/eller passiver. Overskydende aktiver skal
komme almennyttige formål inden for dansk amatørkammermusik til gode. Denne afgørelse træffes efter simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

IKRAFTTRÆDEN og
OVERGANGSBESTEMMELSER

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. oktober 1986 til
ikrafttræden straks. Samtidig bortfalder de tidligere love af 8.
februar 1969. Regnskabsåret 1987 omfatter oktober kvartal
1986 samt hele 1987. Funktionsperioden for formand og det i
1985 valgte styrelsesmedlem forlænges til den ordinære generalforsamling i 1988, mens funktionsperioden for de nyvalgte
styrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter slutter ved den
ordinære generalforsamling i 1989. Enkelte små ændringer
vedtaget marts 1994, marts 2000 og marts 2016.

Styrelsen vedligeholder en medlemsfortegnelse, der med passende mellemrum udsendes til medlemmerne.
§6
Regnskabsåret er kalenderåret.
ØKONOMI,
KONTINGENT,
REGNSKAB,
BUDGET og
REVISION

Årskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling på
grundlag af det samtidigt forelagte budget. Betales kontingentet ikke til den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen ophæve
medlemskabet, hvorom der i givet fald tilgår den pågældende
meddelelse.
Det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab og budget
for det kommende år udsendes til medlemmerne sammen med
beslutningsreferat fra generalforsamlingen.
Kassereren fører forbundets regnskab, afslutter regnskabet ved
regnskabsårets udgang og forelægger dette til godkendelse på
generalforsamlingen sammen med et af styrelsen udarbejdet

Vedtægter
for

DANSK KAMMERMUSIK FORBUND
stiftet 8. februar 1969
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