Vedtægter for foreningen NØDDEKNÆKKERNE, Nødebo Kro
1.

Foreningen ”Nøddeknækkernes” formål er, at praktisere sammenspil på amatørplan, fortrinsvis Folke- og
spillemandsmusik, samt at instruere i folkedans for børn og voksne. Især satses på at fremme socialt samvær,
samt spille- og danseglæde i og udenfor regionen. Deltagelse forudsætter tilbørlig hensyntagen til det
lydbillede Nøddeknækkerne repræsenterer.
Som AKTIV Nøddeknækker skal man tillige være medlem af foreningen FORSAMLINGSHUSETS
VENNER med hjemsted i Nødebo (Nødebo Kro) i Hillerød Kommune.
Nøddeknækkerne hjælpes ad med at tilrettelægge og styre fællesaftnerne, den sidste fredag i hver måned, på
Nødebo Kro. Desuden ønsker Nøddeknækkerne at støtte med musik til andre forsamlingshuse samt at spille til
godgørende formål.

2.

Foreningens midler tilvejebringes ved indspillede beløb og ved kontingent fra medlemmerne fastsat på den
årlige generalforsamling. Foreningens midler tilfalder den fælles kasse, og pengene kan gå til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indkøb af noder.
Forstærkermateriel.
Indkøb af instrumenter til foreningen.
Tilskud til kurser for enkeltmedlemmer.
Kurser i/om folkemusik/folkedans.
Instruktør til øveaftner.
Tilskud til transport til Nøddeknækkerarrangementer udenfor huset.
Gæsteoptræden fra indbudte orkestre og foreninger.

Midlerne administreres efter Styregruppens skøn ud fra ovennævnte kriterier.
3.

Som medlemmer kan optages enhver, der har interesse i folke- og spillemandsmusik, samt folkedans på
amatørplan.

4.

Generalforsamlingen tilstræbes afholdt i perioden 15/9 – 1/10 hvert år, og der indkaldes med 14 dages varsel.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Styregruppens beretning.
Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af Styregruppe.
Valg af revisor.
Indkomne forslag
Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 1/9 hvert år.
Afstemning: Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
5.

Hvis et flertal i styregruppen ønsker det, kan den indkalde til ekstraordinær generalforsamling, (samme varsel
som ordinær generalforsamling).

6.

Styregruppen består af 5 medlemmer som vælges blandt foreningens medlemmer for to år af gangen
henholdsvis 3 og 2 medlemmer, og 2 suppleanter som vælges forskudt henholdsvis lige og ulige år.

7.

Foreningens regnskabsår er fra den 1/7 til 30/6. Ved den årlige generalforsamling fremlægges godkendt
regnskab.

8.

Ved opløsning af foreningen overgår foreningens værdier og formue af enhver art til foreningen
FORSAMLINGSHUSETS VENNER, Nødebo Kro.
Godkendt ved generalforsamling Nødebo, den 13.09.2010.

NB: Tilføjelse godkendt på Generalforsamling den 05.11.2012:
9. Æresmedlem kan udpeges af Nøddeknækkerne.
Æresmedlem er kontingentfri.

