§ 1.
Foreningens navn er Bornholms Musikforening, og den har
hjemsted på Bornholm.
§ 2.
Foreningens formål er at vække og fremme interessen for god
musik på øen ved at afholde koncerter og musikalske
sammenkomster.
§ 3.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til
godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år samt
forslag til kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (§ 4).
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.(Hvert andet år jfr. § 6).
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

§ 4.
Foreningens bestyrelse består af op til 7 medlemmer, der vælges
på generalforsamlingen for 2 år. De 4 afgår hvert ulige år og de 3
afgår hvert lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen
konstituerer sig selv. Desuden vælges en suppleant for 1 år.

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen
anser det for nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 25% af
medlemmerne forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes på Bornholm og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

§ 5.
Bestyrelsen sammentræder, når formanden finder behov derfor,
eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

§ 10.
Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 1/3 af
medlemmerne er til stede ved generalforsamlingen, og at mindst
2/3 af disse stemmer for ændringen. Bliver en sådan
generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal gør
udslaget.

§ 6.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, hvor
regnskabet afsluttes. Regnskabet forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse efter revision af den på den
ordinære generalforsamling valgte revisor. Revisor og
revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.
§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt
stemmeflertal uanset antallet af mødte medlemmer, jfr. § 10.
§ 8.
Den ordinære generalforsamling, der skal indvarsles skriftligt
mindst 14 dage forud, afholdes på Bornholm hvert år i februar eller
marts. Forslag til behandling skal foreligge skriftligt hos formanden
senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden skal indeholde:

§ 11.
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en
generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde
en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages
med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 1. oktober 1997.
Ændringer vedtaget på generalforsamling d. 8. februar 2007.

