
Vedtægter for Kolding Jazzklub.   
 

§ 1. Navn og tilhørsforhold. 
 Foreningens navn er Kolding Jazzklub. 
 Stiftet den 22. januar 2006. 
 Foreningens hjemsted er Kolding kommune. 
 

§ 2. Formål. 
Der er foreningens formål at støtte og bevare den traditionelle jazzmusik med 
toner af New Orleans jazz, swing, ragtime, dixieland, revival jazz, blues og 
gospel samt præsentere et varieret musikprogram af høj kvalitet inden for de 
nævnte genrer. 

 
§ 3. Organisation. 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som består af 
medlemmer med gyldigt medlemsbevis. 
Som medlemmer kan optages alle, der har interesse i foreningens formål. 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på i alt 5 medlemmer og to 
suppleanter samt en revisor og dennes suppleant. 
Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår skiftevis. 
Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år. 
Generalforsamlingen vælger formand, næstformand og kasserer. 
På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. 
På ulige år vælges kasserer, næstformand og et bestyrelsesmedlem. 

      
§ 4. Generalforsamling. 
Bestyrelsen indkalder til årlig generalforsamling, der afholdes inden udgangen 
af februar måned. Der gives et varsel på mindst 14 dage ved skriftlig 
indkaldelse. Der kan indkaldes ved brug af medlemmernes mailadresser, hvis 
de tilkendegiver dette. 
Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan vælges ved 
fuldmagt, hvis forsamlingen godkender dette. 
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være optaget på 
dagsordenen: 
Valg af dirigent 
Beretning 
Regnskab 
Budget 
Kontingent 
Indkomne forslag 
Valg iflg. § 3 
Eventuelt 
 
Forslag skal være bestyrelsens formand skriftlig i hænde senest  7 dage før 
generalforsamlingen. 
Vedtægtsændringer, der skal være medlemmerne bekendte i forbindelse med 
generalforsamlingsindkaldelse, kræver for godkendelse et flertal på ¾ af de 
fremmødte medlemmer. 
Medlemmernes forslag til vedtægtsændring og kontingentændring skal være 
formanden skriftlig i hænde senest 15. januar forud for den generalforsamling 
hvor ændringerne ønskes behandlet. 

Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal med håndsoprækning, dog kan 
mindst 5 mødedeltagere forlange skriftlig afstemning. 
Ved personvalg, hvor flere er opstillet til et hverv, skal der foretages skriftlig 
afstemning. 
 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.                 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis et flertal i bestyrelsen ønsker 
det, eller en 1/3 af medlemmerne ønsker det.  
Dagsorden skal være motiveret. 
Indkaldelse og afstemningsprocedure sker efter samme betingelser som ved 
ordinær generalforsamling.  
 
§ 6. Bestyrelsen. 
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der er ansvarlig for 
arrangementer, udarbejdelse af regnskab og budget samt valg af 
bankforbindelse. 
Tegningsret for foreningen har formanden og endnu et bestyrelsesmedlem. 

 Bestyrelsen kan konstituere en sekretær. 
 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit arbejde. 

Bestyrelsen kan blandt medlemmerne nedsætte arbejdsgrupper med 
beskrevne formål. 

 
§ 7. Regnskab og revision. 
Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret. 
Det reviderede regnskab for det forgangne år samt budgetforslag for det 
kommende år skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling. 
 
§ 8. Kontingent. 
Kontingentfastsættelse sker på den årlige generalforsamling med beslutning 
om tidspunkt for ændring. Forslag til ændring af kontingentet skal udsendes 
sammen med dagsorden til den ordinære generalforsamling.   
Foreningen søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt 
bidrag fra offentlige og private instanser. 

 
§ 9. Foreningens opløsning. 
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af en i den anledning indkaldt 
generalforsamlings fremmødte medlemmer. 
Ved foreningens ophør skal eventuelle midler anvendes til jazzens fremme. 

 
Vedtaget på generalforsamlingen den 4. feb. 2018 og afløser vedtægter af 
22. januar 2006 (stiftelsesdatoen) og med ændring af § 9 sidste sætning  
19. feb. 2017. 
 

           
                           Dirigent: Gunnar Storm Thomsen 

                             
 


