
Vedtægter for musikforeningen Musikrampen 
 
 
§ 1 
Foreningens navn er MusikRampen og foreningen har hjemsted i Silkeborg Kommune. 
 
§ 2 
Foreningens formål er at stå for arrangementer af meget varierende karakter – primært musikalske 
arrangementer, der henvender sig til et meget bredt publikum.  
 
 
§ 3 
Aktiviteterne skal principielt være baseret på ikke-kommercielle principper, idet et evt. overskud ved 
aktiviteterne skal anvendes inden for formålsparagraffens bestemmelser. 
Foreningen skal gøre koncerterne tilgængelige og attraktive for det bredest mulige publikum gennem 
relevant information til offentligheden. 
Foreningen vil arbejde for at fremme det musikkulturelle samarbejde på lokalt plan. 
 
§ 4 
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen andre har noget personligt økonomisk 
ansvar for foreningens forpligtelser. 
 
§ 5 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. 
Hvert år er halvdelen af bestyrelsen på valg, hvilket betyder, at en bestyrelsespost har en varighed af 2 år. 
Såfremt der der er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen, er et ulige antal medlemmer på valg i år 1 og et 
lige antal i år 2. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af dens medlemmer er til stede. 
 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Beslutninger i bestyrelsen 
træffes gennem almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed træffer formanden den endelige 
beslutning. 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig selv. 
 
§6 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 
udgangen af årets første kvartal. 
Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på musikrampen.dk senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
 
§7 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
 
Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsens beretning 
Godkendelse af regnskab 
Behandling af indkomne forslag 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valg af revisor 
Valg af revisor suppleant 
Fastsættelse af kontingent 
Eventuelt 
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 50 
procent af foreningens medlemmer skriftligt har forlangt det. 



 
§ 8 
Foreningens regnskab går fra 01.01.- 31.12. 
Regnskabet revideres af 1 på generalforsamlingen valgte revisor. 
 
§9 
Ændringer i nærværende vedtægter og evt. opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de på 
generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor. 
 
§ 10 
Ved opløsning af foreningen skal dennes eventuelle formue tildeles almennyttige formål, som er omfattet af 
ligningslovens § 8A. Nærmere beslutning herom træffes af generalforsamlingen.  
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