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V E D T Æ G T E R   
 

for  foreningen  ÅRHUS  AMATØRSYMFONIORKESTER 
 
§1   Orkestrets navn er: Århus Amatørsymfoniorkester.  

Orkestret har hjemsted i Aarhus Kommune. 
 
§2    Formål: Orkestrets formål er at samle amatørmusikere til indstudering af orkesterværker 
        så vidt muligt med offentlig fremførelse for øje. 
 
§3    Bestyrelse: Orkestret ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære 
        generalforsamling. Formanden vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt 
        konstituerer sig selv.  
        Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i årets løb, indtræder en af de på generalforsamlingen     
        valgte suppleanter. 
        Bestyrelsen er ansvarlig for orkestrets økonomi og er pligtig at sikre, at passiverne på langt sigt 
        ikke overstiger aktiverne. 
        Orkestrets tegningsret varetages af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller i 
  formandens forfald af 3 medlemmer af bestyrelsen. 
  
§4    Dirigent: På den årlige generalforsamling skal forslag til dirigent godkendes ved almindelig 
        stemmeflerhed. 
        Bestyrelsen ansætter dirigenten og fastsætter dennes ansættelsesvilkår. 
        Utilfredshed med dirigenten kan, når mindst 2/3 af orkestermedlemmerne forlanger det, indankes 
        for bestyrelsen, som derefter skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
  
§5    Medlemmerne: Som medlemmer af orkestret optages amatørmusikere i det omfang, besættelsen 
        af stemmerne tillader. 
        Efter bestyrelsens bestemmelse kan f. eks. fagmusikere og konservatorieelever optages som 
        medlemmer i overensstemmelse med dette punkt. 
  
§6    Repertoire: Repertoire til koncerterne tilrettelægges af bestyrelsen i samråd med dirigenten. 
  
§7    Prøver: I sæsonen, sædvanligvis september – april, afholdes én ugentlig prøve. 

Ekstraordinære prøver fastsættes af bestyrelsen og dirigenten i forening. 
  
§8    Koncerter: Der kan afholdes 4 koncerter hver sæson. 
        Ud over de ordinære koncerter kan flere koncerter eller deltagelse i arrangementer finde sted, 
        efter at medlemmerne er spurgt ved en ordinær prøve. 
  
§9    Mødepligt m.v.: Det forudsættes, at ingen uden tvingende grund og uden at melde afbud til de 
        bestyrelsesmedlemmer, som tager sig af stryger-, hhv. blæserproblemer, udebliver fra en prøve. 
        Under prøverne har medlemmerne pligt til at overholde god ro og orden og udvise opmærksomhed 
        over for dirigentens musikalske anvisninger. 
        Såfremt et orkestermedlem ikke kan medvirke ved en kommende koncert, skal vedkommende, 
        hvis det er en blæser, ikke deltage i prøverne, men erstattes af en vikar. Drejer det sig om en 
        stryger, kan vedkommende deltage i prøverne, men skal flytte til sidste pult i sin gruppe. 
        Hvis et medlem til skade for arbejdet forsømmer prøverne eller den nødvendige forberedelse 
        eller på anden måde volder orkestret vanskeligheder, er bestyrelsen berettiget til midlertidigt at 
  udelukke den pågældende fra arbejdet eller i alvorligere tilfælde at ekskludere vedkommende 
        fra orkestret. 
        Bestyrelsens bestemmelse herom kan såvel af bestyrelsen som af den ekskluderede indbringes 
        for generalforsamlingen til drøftelse. 
        Udmeldelse kan ske med 14 dages varsel til den 1. i en måned, dog senest 4 uger før en koncert. 
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§10  Kontingent: Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling og opkræves 
        halvårsvis. 
        Bestyrelsen kan indrømme moderation. 
        Restancer over 3 måneder berettiger bestyrelsen til at slette restanten som medlem. Hvis den 
        pågældende ønsker at genindtræde, må restancen betales, inden genoptagelse kan finde sted. 
  
§11  Generalforsamling m.v.: Orkestrets øverste myndighed er generalforsamlingen. 
        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned med følgende dagsorden: 
  

1. Valg af mødedirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabet forelægges til godkendelse 
4. Evt. indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg:    a. Formand 
                   b. 4 bestyrelsesmedlemmer 
                   c. 2 bestyrelsessuppleanter 
                   d. 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
                   e. Dirigent 
7. Eventuelt 

 
        Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i prøvelokalet 
        og/eller skrivelse til medlemmerne. 
        Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal. 
 Genvalg kan finde sted. 
        Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 12 dage før. 
 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, så ofte bestyrelsen skønner det nødvendigt, 
        eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Den skal indkaldes med mindst 
        8 dages varsel. 
        Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skriftligt, såfremt mindst 2 medlemmer  
        forlanger det. 
        Ved første prøve efter generalforsamlingen udleveres referat af denne til medlemmerne. 
  
§12  Orkestrets årsregnskab revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor 
        eller dennes suppleant. 
  
§13  Orkestrets ejendele: Instrumenter, noder, nodestativer, og andre effekter, der tilhører orkestret, 
        kan ikke udlånes uden bestyrelsens samtykke. 
        Medlemmerne er ansvarlige for orkesterstemmer, der tages med hjem, og må garantere, 
        at sådanne lånte stemmer ikke mangler ved prøverne. 
        Efter en koncert skal de lånte stemmer afleveres efter nodearkivarens anvisning. 
  
§14  Ophævelse af Århus Amatørsymfoniorkester kan ske ved beslutning på en generalforsamling, 
        efterfulgt af en urafstemning tidligst 3 måneder efter, at denne generalforsamling har fundet 
        sted, og når 2/3 af samtlige medlemmer stemmer derfor. 
        Generalforsamlingen træffer dispositioner med hensyn til orkestrets eventuelle formues 
        fordeling til formål inden for dansk musikliv. 
 
 
********************************************************************************** 
 
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 15. april 2002. 
 


