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EMUSO 
Egedal Musikskoles Ungdoms Symfoni Orkester 

 

 
Vedtægter for EMUSOs Støtteforening 
 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted 
Foreningens navn er ”EMUSOs Støtteforening” og dens hjemsted er Egedal 
Musikskole, Egedal Kommune. 
 
§ 2. Foreningens formål 
Foreningens formål er at støtte EMUSO medlemmers musikalske og sociale udvikling – herunder 
at muliggøre koncerter, orkester ture og øvrige fælles arrangementer med musikken i centrum.  
Målet er her igennem at fremme interessen for klassisk musik blandt børn og unge – og at sikre 
løbende rekruttering, langvarig tilknytning, stabilt fremmøde og dermed orkesterets beståen og 
udvikling.   
 
§ 3. Betingelser for medlemskab 
Medlemskabet er et personligt medlemskab. Som aktive medlemmer af foreningen kan optages 
alle musikskoleelever, der deltager i EMUSO eller i EMUSOs rekrutteringsorkester ”Egedal 
Sinfonietta”. Medlemskabet er obligatorisk, hvis man ønsker at deltage i støtteforeningens 
arrangementer.  
 
Som passivt medlem af foreningen kan optages alle med særlig interesse for foreningen og 
foreningens medlemmer f.eks. bedsteforældre, eller forældre til tidligere medlemmer. Som passivt 
medlem bidrager man med et årligt kontingent. Pengene går direkte til støtte af foreningens formål.  
Passive medlemmer er velkomne til orkesterets koncerter og øvrige arrangementer herunder den 
årlige generalforsamling. Passive medlemmer har stemmeret, og kan opstille til bestyrelsen på lige 
fod med aktive medlemmer. 
 
§ 4. Kontingent 
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære 
generalforsamling. Det årlige kontingent følger skoleåret / musikskolens sæson.  
Kontingent for et skoleår er 300,- kr. for aktive medlemmer og 100,- kr for passive medlemmer. 
 
Såfremt der ikke arrangeres weekendture el.lign. for eleverne et år, opkræves der kun 100,- kr i 
kontingent for aktive medlemmer det pågældende år.  
 
§ 5. Regnskab og revision 
Regnskabsåret følger skoleåret / musikskolens sæson med afslutning 30/6. Regnskabet revideres 
af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det 
reviderede regnskab skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære general 
forsamling. 
 
Foreningens midler opbevares i Nordea, konto: 2419-0713911194. 
Al ind- og udbetaling foregår elektronisk via netbank med nøje angivelse af postering. Al ind- og 
udbetaling foretages af foreningens Sekretær eller kasserer. 
 
§ 6. Generalforsamling 
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Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i oktober måned. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til 
medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.  
 
Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen.   
 
§ 7. Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere.  
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af revisor og suppleant for revisor. 
9. Eventuelt. 

 
§ 8. Stemmeret og afstemning 
Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer. For medlemmer under 16 år 
varetages stemmeretten af medlemmets forældre / værge (én stemme pr. medlem).  
Medlemmer, der er i kontingentrestance har ikke stemmeret.  
 
Medlemmerne (eller medlemmernes forældre / værger) træffer beslutning ved stemmeflertal, 
undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller 
opløsning af foreningen.  
 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.  
 
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt 
generalforsamling, jf. § 12. 
 
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, 
skal afstemningen ske skriftligt. 
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal for bestyrelsen eller når mindst 1/3 af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen 
med angivelse af dagsorden.  
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet 
og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.  
 
§ 10. Tegningsret for foreningen 
Foreningen tegnes af bestyrelsen. 
 
§ 11. Bestyrelsen 
Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer over 18 år 
(medlemmers forældre eller passive medlemmer). Der kan højst opstille 2 personer som 
repræsentant for hvert medlem. 
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Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Der afholdes forskudte valg 
hvert år i forbindelse med generalforsamlingen (dvs. 3 medlemmer vælges i lige år og 2-4 
medlemmer vælges i ulige år). Der vælges ikke suppleanter til bestyrelsen.  
 
Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, fyldes ledige 
bestyrelsespladser op til førstkommende ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv på 1. møde i den nye sæson med formand, næstformand, 
kasserer, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
 
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt 
og indkaldes med mindst 7 dages varsel.  
 
Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men 
vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.  
 
 
§ 12. Foreningens ophør 
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt 
indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.  
 
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny 
generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes 
antal.  
 
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en tilsvarende støtteforening under 
Egedal Musikskole. Hvis dette ikke findes tilfalder formuen / overskuddet Egedal Musikskole. 
 
 
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28/10 2010. 
Evalueret og godkendt på generalforsamling 27/10 2011 
Evalueret og godkendt på generalforsamling 25/10 2012 
Evalueret og godkendt på generalforsamling 24/10 2013 
Ændringer vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling 12/4-2015 
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EMUSOs Støtteforening 
 
 
Bestyrelsen 2010 (valgt ved stiftende generalforsamling 28/10-10)  
  
Michael Millard, Søren Jonassen, Gitte Jonassen, Gitte Bess, Dominique Eryeh Jensen, 
Anne Mette Koed, Lene Kiib Hecht 
 
Nuværende bestyrelse (valgt på generalforsamling 24/10-13) 
 
   Underskrift                   På valg 
 
Charlotte Nykjær (Tilde, Malte) __________________________________________ 2015 
Formand, bestyrelsesmedlem Egedal Musikskole   
 
Michael Millard (Tilde, Malte) __________________________________________ 2015 
Næstformand 
 
Søren Jonassen (Thomas)  __________________________________________ 2014 
Kasserer 
 
Gitte Jonassen (Thomas)  __________________________________________ 2014 
Sekretær 
 
Heidi Åstradsson (Gitte)  __________________________________________ 2015 
Bestyrelsesmedlem Egedal Musikskolen 
 
Gitte Bess (tidl. Cathrine)  __________________________________________ 2014 
(tidl. kasserer) 
 
Lene Kiib Hecht (tidl. Trine og Sofie) __________________________________________ 2014 
(tidl. formand) 
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EMUSOs Støtteforening 
 
 
Bestyrelsen 2015 (valgt ved ekstraordinær  generalforsamling 12/4-2015))  
  
Michael Millard, Charlotte Nykjær, Søren Jonassen, Heidi Åstradson, Henrik Larsen, Sanne, Steen 
Benny 
 
Nuværende bestyrelse (valgt på ekstraordinær generalforsamling 12/4-2015) 
 
   Underskrift                   På valg 
 
Michael Millard ( tidl. Tilde, Malte) __________________________________________ 2016 
Formand, bestyrelsesmedlem Egedal Musikskole   
 
Henrik Larsen (kaya))  __________________________________________ 2017 
Næstformand 
 
Charlotte Nykjær( tidl. Tilde, Malte) __________________________________________ 2016 
Kasserer, forenings repræsentant i bestyrelsen Egedal Musikskolen 
 
Søren Jonassen (tidl. Thomas) __________________________________________ 2014 
Sekretær 
 
Heidi Åstradsson (Gitte)  __________________________________________ 2016 
Forældre repræsentant i bestyrelsen Egedal Musikskolen 
 
Sanne Bech ( Amalie)  __________________________________________ 2016 
 
Steen (Amalie )  __________________________________________ 2016 
 
Benny Dolmer (Freja)  __________________________________________ 2017 
 
 
 
Revisor: 
Torben Åstradson (Gitte) 
Suppleant Lars Kiib Hecht ( tidl. Sofie og Trine) 
 
 


