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§ 1. NAVN. 
1.1 Foreningens navn er SeaSide Jazz Club, Frederikssund. 
1.2 Foreningens hjemsted er Frederikssund. 
1.3 Foreningens adresse er formandens. 
 

§ 2. FORMÅL. 
2.1 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til traditionel- og swingjazzmusik gennem  

afholdelse af koncert- og dansearrangementer, foredrag m.v. 
2.2 Arrangementer skal med passende interval afholdes mindst 6 gange årligt. 
 

§ 3. KONTINGENT. 
3.1 Der betales et årligt kontingent, som dækker fuldt medlemskab. 
3.2 Et medlem, der optages efter den 1. juli, betaler kun halvt kontingent det pågældende år. 
3.3 Det årlige kontingent for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
3.4 Til de enkelte arrangementer betales entré. Ikke-medlemmer kan købe gæstekort. 

Entreen fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
3.5 Ved specielle arrangementer fastsætter bestyrelsen entreen. 
3.6 Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt eller mundtligt til bestyrelsen. 
3.7 Ved udmeldelse i sæsonen tilbagebetales evt. resterende kontingent ikke. 
 

§ 4. FORENINGENS LEDELSE. 
4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer: formand, kasserer og sekretær samt 

yderligere 4 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på den ordinære generalforsamling 
for ét år ad gangen. 

4.2 Bestyrelsen er selvkonstituerende. Konstitution af formand, kasserer og sekretær skal ske 
senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. 

4.3 Foreningen tegnes af formand og kasserer. 
4.4 Bestyrelsen kan træffe beslutning om at tilmelde foreningen et landsforbund eller sammen- 

slutning, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 
4.5 Bestyrelsesmedlemmerne med hver én ledsager har gratis adgang til arrangementerne. 
4.6 Alle hverv er ulønnede. 
 

§ 5. REGNSKAB, REVISION, ØKONOMISK ANSVAR. 
5.1 Regnskabsåret er kalenderåret. 
5.2 På den ordinære generalforsamling vælges én revisor og én revisorsuppleant.  

Revisor og revisorsuppleant vælges for ét år ad gangen. 
5.3 Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de foreningen påhvilende  

gældsforpligtigelser. De enkelte medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen 
foreningen påhvilende gældsforpligtigelse. 



$ 6. GENERALFORSAMLING. 
6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er 

beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer, undtagen ved foreningens 
opløsning. 
Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer og foreningens opløsning, afgøres ved 
almindelig stemmeflerhed. 

6.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. 
6.3 Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
6.4 Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1.  Valg af dirigent. 
2.  Formandens beretning 
3.  Godkendelse af det reviderede regnskab og budget. 
4.  Fastsættelse af næste års kontingent. 
5.  Fastsættelse af entré for medlemmer samt for gæster. 
6.  Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer (se § 4). 
7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
8.  Valg af revisor og revisorsuppleant (se § 5). 
9.  Behandling af indkomne forslag. 

10.  Eventuelt. 
6.5 Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
6.6 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt 

til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 Dagsordenen skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling. 
6.7 Forslag til ændringer i foreningens vedtægter kræver en majoritet på 2/3 af de på general- 
 forsamlingen afgivne stemmer. 
 

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 
7.1 Der skal foretages separat indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling efter samme 

regler som for ordinær generalforsamling. 
7.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen findes dette nødvendigt, eller 

når mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt til bestyrelsen. 
7.3 På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er angivet i  

dagsordenen. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den 
fremsatte begæring. 

 

§ 8. FORENINGENS OPLØSNING. 
8.1 Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvortil samtlige medlemmer er  

skriftligt indkaldt med 14 dages varsel. 
8.2 Forslag til foreningens opløsning kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen 

afgivne stemmer. 
8.3 Træffer en generalforsamling beslutning om foreningens opløsning, skal foreningens formue 

tilbydes et andet kulturelt formål eller en anden kulturel forening i Frederikssund kommune  
efter den afsluttende generalforsamlings afgørelse. 

 
 
Ovenstående vedtægter er godkendt på SeaSide Jazz Club’s generalforsamling fredag den  
25. februar 2011 i Elværket, Frederikssund. 
 
 


