§1.
Foreningens navn er Sønderborg Jazzclub, og dens hjemsted er
Sønderborg.

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der vælges på den
ordinære generalforsamling. Man vælges for to år ad gangen, og
der er henholdsvis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg ad
gangen.
Bestyrelsen skal bestå af myndige og konstituerer sig selv med:
en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

§ 2.
Klubbens formål er, at formidle jazz- og og anden rytmisk musik,
og at skabe et samlingssted for folk med interesse i kvalitetsmusik
for derigennem at virke til almen nytte for lokalsamfundene.

Bestyrelsesmedlemmer kan opstille pr. fuldmagt. Bestyrelsen
arbejder ulønnet. Der føres referat af bestyrelsesmøderne, der
efter godkendelse offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Tegningsret har formand og kasserer.

§ 3.
§ 7.
Enhver, der har interesse i jazz- og anden rytmisk musik kan blive
medlem. Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse
fastsættes af generalforsamlingen.
§ 4.
Et medlem der ikke udviser passende adfærd kan ekskluderes
hvis et flertal i bestyrelsen stemmer for det.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes i første halvdel af kalenderåret.
Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Ligeledes kan der, når mindst 1/3 af medlemmerne begærer det,
skriftligt indkaldes til generalforsamling. Der skal indkaldes med
mindst 14 dages varsel. Dagsordensforslag skal være bestyrelsen i
hænde mindst 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.
§ 8.
Kapitalen til klubbens drift tilvejebringes gennem
medlemskontingent samt offentlig og privat støtte.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver
tid eksisterende formue. Der påhviler således hverken bestyrelse
eller de menige medlemmer nogen personlig hæftelse.
§ 6.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende
punkter:
a. Valg af ordstyrer.
b. Fremlæggelse af beretning om foreningens virksomhed.
c. Regnskab og fastsættelse af kontingent.
d. Indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer.
f. Eventuelt.

2015.
§ 9.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet fremlægges revideret ved den årlige
generalforsamling.
§ 10.
Foreningens eventuelle overskud skal anvendes til følgende:
a. Til skabelse af en reservefond.
b. Til udvidelse af aktiviteterne.
c. Til udlodning til almennyttige formål til gavn for
musiklivet i lokalsamfundet.
§ 11.
En eventuel opløsning af foreningen skal vedtages på generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for en
opløsning, eller ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor
mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.
Ved opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvad
nettoformuen og øvrige værdier skal anvendes til i henhold til §
10 stk. c.
§ 12.
Ændringer i nærværende vedtægter skal vedtages på generalforsamlingen.
Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen d. 29. april
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