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§ 1

Foreningens navn er Lydpotten, og dens hjemsted er Silkeborg kommune.

§ 2

Foreningens formål er at fremme den rytmiske musiks udbredelse for unge og 
ældre, især gennem:

1.  Indretning og drift af øvelokaler for de tilsluttede
 medlemmer.
2.  Kommunikationscentral, hvorigennem medlemmer 
 kan kontakte hinanden.
3.  Workshops, koncertarrangementer o. lign. eventuelt
 gennem samarbejde med andre musik organisationer.
4.  Arbejde for øget støtte til det rytmisk musikmiljø.

§ 3

Følgende medlemskaber kan tegnes:
1.  A-medlemskab, med ret til om muligt at få stillet faste 
 øvelokaler til rådighed.
2.  B-medlemskab, med mulighed for lejlighedsvis brug 
 af ledige øvelokaler.
3.  D-medlemskab for betalende medlemmer af Den 
 Kreative Skole i Silkeborg.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den �nder grund dertil. Det udelukkede 
medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Indmeldelse sker i øvehuset, Guldbergsgade 54. Kontingent fastsættes hvert år af 
generalforsamlingen. Kontingent betales forud efter terminer, der afgøres af 
bestyrelsen.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned. 
Indkaldelse og dagsorden skal ske ved opslag på foreningens hjemmeside og i 
øvehuset senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen 
skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres 
spørgsmål ved almindeligt stemme�ertal. Skriftlig afstemning kan efter ønske 
foretages. 

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. A�æggelse af beretning.
3. Regnskab for foregående år.
4. Indkomne forslag.
5. Budget for efterfølgende år.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes, hvis 
mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til 
dagsorden.

Vedtægtsændring kan kun ske på generalforsamling med 2/3 stemme�ertal af de 
fremmødte.

§ 5

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 
Suppleanter vælges for 1 ad gangen. Valgbar er ethvert medlem. Der vælges 5 
medlemmer og 2 suppleanter. 

Personale, der eventuelt er ansat af foreningen kan ikke samtidig være medlem af 
bestyrelsen.

Hvert år afgår 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på skift. Første gang afgår 2 ved 
lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå samarbejde med institutioner og organisa-
tioner, der kan bidrage til at opfylde formålsparagra�en.

Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer, dog uden stemmeret.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over vedtagne 
beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 6

For foreningens gæld hæfter alene foreningens formue. Ingen medlemmer kan 
gøres til genstand for kreditorforfølgelse fra foreningens kreditorer, medmindre 
de efter lovgivningens almindelige regler har pådraget sig et
selvstændigt ansvar. 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller 
udbytte af nogen art.

Foreningen kan opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 
mindst 8 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer 
stemmer for.

Ved opløsning fordeler generalforsamlingen eventuelle værdier til lignende formål 
i Silkeborg.

 


