VEDTÆGTER FOR BrassNord
Pkt. 1: Foreningens navn er BrassNord og er hjemmehørende i Nordjylland.
Pkt. 2: Formål
- At skabe et forum og kontaktnet for lokale messingblæsere og brass bands i Nordjylland.
- At udbrede kendskabet til messingmusik.
- At virke som igangsætter og vejleder for diverse messing relaterede arrangementer.
- At medvirke til rekruttering af nye messingmusikere.
Pkt. 3 : Medlemskab
Der findes 3 former for medlemsskab.
-Aktivt medlemskab:
Aktive medlemmer deltager i foreningens daglige arbejde. Kun enkelt personer kan være
aktiv medlem.
Aktive medlemmer har én stemme ved generalforsamlingen.
-Orkester medlemskab:
Orkester medlemmer får oplysninger om foreningens arbejde. Kun orkestre og ensembler kan
opnå dette medlemskab.
Orkestre og ensembler som er medlemmer har én stemme ved generalforsamlingen
For alle typer af medlemskab gælder det, at man er medlem når kontingentet er betalt.
-Passivt medlemskab:
Passive medlemmer får oplysninger om foreningens arbejde. Kun enkelt personer kan opnå
dette medlemskab. Passive medlemmer kan deltage i arrangementer og det daglige arbejde.
Passive medlemmer har ikke en stemme ved generalforsamlingen
Pkt. 4 : Generalforsamling
Formanden indkalder medlemmer til generalforsamling hvert år. Han/hun skal tilstræbe, at
den bliver holdt i marts måned. Bestyrelses poster vælges for 2 år ad gangen. Formand og 1
menigt bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer er
på valg i ulige år. Generalforsamlingen vedtager et arbejdsprogram for det følgende år. Dette
skal bestyrelsen bestræbe sig på at efterleve. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal
udsendes mindst 1 måned før den bliver afholdt, og dagsorden skal udsendes mindst 14 dage
før. Dagsordnen skal indeholde følgende punkter :
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
3. Regnskab og godkendelse af dette
4. Budget og kontingent forslag og vedtagelse af disse
5. Arbejdsprogram vedtages
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand, hvis denne er på valg.
8. Valg af kasserer og revisor, hvis disse er på valg.
9. Valg af øvrig bestyrelse, hvis disse er på valg.
10. Valg af 2 bestyrelses suppleanter samt 1 revisor suppleant.
11. Evt.
Forslag til dagsordenen skal stilles skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før
generalforsamlingen. Fremmødte medlemmer har én stemme og beslutninger tages ved
almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen er den højeste
besluttende instans. Formanden kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal gøre
dette hvis ½ af medlemmerne skriftligt har ytret ønske herom.

Pkt. 5 : Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 aktive
medlemmer. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger
foreningens næstformand, som skal være bestyrelses medlem. Bestyrelsen er ansvarlig for den
daglige ledelse af foreningen. Formanden og kassereren er økonomisk ansvarlige, det kræves
derfor at formand og kasserer er myndige. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 2
gange pr. halvår. Bestyrelsens beslutninger vedtages ved flertal. Bestyrelsen kan ekskludere
medlemmer, dette kræver dog enstemmighed og begrundelsen skal skrives til referat.
Bestyrelses referater er tilgængelige for alle medlemmer.
Pkt. 6 : Økonomi
Alle medlemmer skal betale kontingent og kontingentets størrelse fastsættes på
generalforsamlingen. Indtægter skal bruges til at udsende informationer til medlemmerne,
samt styrke foreningens andre formål. Foreningens regnskab følger kalenderåret og
fremlægges på kommende generalforsamling. Kontingentet betales en gang årligt, og
opkræves i januar.
Pkt. 7 : Arrangementer
BrassNord må sammen med en eller flere lokale orkestre afholde arrangementer. Det er op til
BrassNord’s bestyrelse at fastlægge retningslinierne for det enkelte arrangement. BrassNord’s
bestyrelse kan, hvis de finder det nødvendigt, indgå en kontrakt med en eller flere lokale
orkestre om afholdelse af et arrangement.
Pkt. 8 : Nedlæggelse af foreningen
Foreningen kan kun nedlægges på generalforsamling. 3/4 af de aktive medlemmer skal være
fremmødt og 3/4 af disse skal stemme for en nedlæggelse af foreningen. Er der ingen
medlemmer nedlægges foreningen automatisk. Ved nedlæggelse af foreningen overdrages
foreningens aktiver og alt overskud til DAO (Dansk Amatør Orkester Forbund). Overskuddet
skal dog bruges til messing relaterede aktiviteter i Nordjylland.
Pkt 9 : Disse vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen med 3/4 stemmers flertal
blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Disse vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling d. 26/03 2006.

