
GF 2022: BILAG 3

Bestyrelsen for Foreningen Musikbevægelsen af 2019 i året 2021 vil fremsætte forslag om en
vedtægtsændring.

Forslaget tager udspring i, at bestyrelsens arbejde til tider kan blive sat i bero, hvis én eller flere af
medlemmerne ikke har mulighed for at deltage i arbejdet. Samtidig skal det også kunne lade sig
gøre at tage det arbejde der kommer, og som man har en indkomst på. Vi ved alle ved, hvordan
vilkårene kan skifte fra ikke at have travlt, til at have vanvittigt travlt eller måske have brug for en
pause fra det hele.

For at skabe mulighed for det – og altså både rumme god energi og livets tilfældigheder –
fremsætter vi forslag om, at udvide antallet af faste bestyrelsesmedlemmer, fra 7 til 9.

Nuværende:
§ 4.6.  Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 7 medlemmer. Det enkelte
bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år. Herudover vælges 2. suppleanter.
Suppleanter vælges for en periode på 1 år.

Ny:
§ 4.6.  Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 9 medlemmer. Det enkelte
bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år. Herudover vælges 2. suppleanter.
Suppleanter vælges for en periode på 1 år.

Ved GF 2022 udvides bestyrelsen derved med yderligere 2 medlemmer, hvoraf det ene vælges
for 1 år det første år (2022), og derefter hver andet år. Det andet medlem vælges for en
to-årig periode allerede fra 2022.



Vedtægter for Musikbevægelsen af 2019

§ 1. FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

§ 1.1.  Foreningens navn er Musikbevægelsen af 2019.
§ 1.2.  Forening arbejder for at skabe ligestilling mellem kønnene i musikbranchen

§ 2. OPTAGELSE/INDMELDELSE

§ 2.1.  Krav for at være medlem er, at man identificerer sig som kvinde, non-binær eller
transperson med virke i musikbranchen (både udøvende og folk bag scenen – managers,
bookere, etc.)
§ 2.2. Årligt medlemsgebyr på 100,- (evt. Egenbetalinger ved workshops/arrangementer).
§ 2.3.  Efter ansøgeren har betalt kontingent, er medlemskabet gyldigt.
§ 2.4.  Ansøgere, som efter bestyrelsens skøn anses for at have interesser, der strider
mod foreningens, kan nægtes optagelse. Sagen kan på begæring af ansøgeren, prøves
ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§3. UDMELDELSE

§ 3.1   Udmeldelse skal ske skriftligt og med mindst en måneds varsel.
§ 3.2  Hvis et medlem er i restance med kontingentindbetaling eller har anden gæld til
foreningen, kan pågældende, efter bestyrelsens beslutning slettes som medlem. Først
naår restancen eller gælden er betalt, kan medlemmet genoptages jf. de almindelige
regler for optagelse beskrevet i punkt 2.

§4. GENERALFORSAMLINGEN

§ 4.1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 4.2.  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden 1. maj.
§ 4.3. Der indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel.
Indkaldelsen sker via foreningens kommunikationskanaler f.eks. via mail til
medlemmerne og på Foreningen Musikbevægelsen af 2019’s Facebook.
Indkaldelsen vedlægges link til årsregnskab og budget, som kan findes på Foreningen
Musikbevægelsen af 2019’s hjemmeside, eksklusivt for foreningens medlemmer.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen meddeles via Foreningen Musikbevægelsen af
2019’s hjemmeside og Foreningen Musikbevægelsen af 2019’s Facebook senest 2 uger
før generalforsamlingens afholdelse.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen meddeles via foreningens hjemmeside og
foreningens Facebook senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden ved hvert års generalforsamling:
1 – Velkomst – herunder valg af dirigent og referent
2 - Bestyrelsen beretning
2 – Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
3 – Fremlæggelse af budget
4 – Indkomne forslag
5 – Valg til bestyrelsen, 4 medlemmer i ulige år, 3 i lige år (første år kun for et år), valg

af 2 suppleanter
6 - Valg af kritisk revisor
7 – Evt.

§ 4.4.  Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med almindelig stemmeflerhed.



§ 4.5.  Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede
på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af dem stemmer for ændringerne.
Hvis 2/3 af forsamlingen stemmer for forslagene men forsamlingen udgør mindre end
2/3 af samtlige medlemmer forelægges ændringsforslagene på en ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med almindeligt flertal.
§ 4.6.  Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 7 medlemmer. Det
enkelte bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år. Herudover vælges 2.
suppleanter. Suppleanter vælges for en periode på 1 år.

§ 5. EKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING

§ 5.1. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 7 dages
skriftligt varsel. Hvis mindst en tredjedel af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig,
begrundet begæring derom, skal bestyrelsen, senest 14 dage efter modtagelsen indkalde
til en ekstraordinær generalforsamling.

§6. BESTYRELSEN

§ 6.1. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af foreningen.
§ 6.2. Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig
med forperson og næstforperson.
§ 6.3.Bestyrelsen udpeger en kasserer. Er kassereren ikke medlem af bestyrelsen,
deltager vedkommende i bestyrelsens møder uden stemmeret.
§ 6.4. Bestyrelsen træffer sine afgørelser med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

§ 7. VALGBARHED

§ 7.1. Medlemmer, som har interesser, der strider mod foreningens, kan ikke vælges til
bestyrelsen.
§ 7.2. Indtræder en interessemodsætning midt i en valgperiode, træffer bestyrelsen
beslutning om, hvorvidt det pågældende bestyrelsesmedlem skal udtræde af
bestyrelsen.
Bestyrelsens beslutning forelægges førstkommende generalforsamling, hvis det
udtrædende bestyrelsesmedlem ønsker det.
§ 7.3. Kun retmæssige medlemmer af Foreningen Musikbevægelsen af 2019, kan stille
op og vælges ind i bestyrelsen.

§ 8. MEDLEMSKAB

§ 8.1  Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde de regler og tariffer, som
bestyrelsen fastsætter.

§ 8.2  Hvis et medlem forsætligt modarbejder foreningens interesser, kan bestyrelsen
med øjeblikkelig virkning ekskludere medlemmet. Medlemmet kan forlange sagen prøvet
på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 9. REGNSKAB

9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 10. TEGNING OG HÆFTELSE

§ 10.1. Foreningen tegnes af forpersonen, eller i dennes forfald næstforpersonen,
sammen med kassereren og et medlem af bestyrelsen.
§ 10.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, indgåelse af leje- eller leasing-
kontrakter eller andre større økonomiske dispositioner tegnes foreningen af mindst 2/3
af bestyrelsen.



§ 10.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den formue, som den til enhver
tid råder over.

§ 11 Stemmeret og afstemning på generalforsamlinger

§11.1. Stemmeret på generalforsamlingerne har gyldige medlemmer af
Musikbevægelsen af 2019. Man er gyldigt medlem, når har betalt kontingent senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt
kontingent, kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

§ 11.2. Stemmeret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan udøves ved
personligt fremmøde det sted, hvor generalforsamlingen er indkaldt til.

Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne kan møde frem på en anden fysisk lokalitet
end selve generalforsamlingsstedet og deltage i generalforsamlingen elektronisk i
overensstemmelse med de nærmere regler, som bestyrelsen fastsætter. Disse regler skal
fremgå af foreningens hjemmeside.

§ 11.3. Et medlem kan afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem, til at stemme på
vedkommendes vegne. En deltager på generalforsamlingen, kan ikke medbringe mere
end én fuldmagt fra et andet medlem.

Foreningen Musikbevægelsen af 2019 stiller en fuldmagtsblanket til rådighed for
medlemmerne på sin hjemmeside. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket har
gyldighed. Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved fuldmagt, skal
være bestyrelsen i hænde, senest ved tilmelding til generalforsamling. Det er kun muligt
at bruge en fuldmagt ved fysisk deltagelse.

§ 11.4. Afstemninger foregår skriftligt, hvis dirigenten beslutter det, eller hvis mindst 5
tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§ 12. OPLØSNING
§ 12.1. Til opløsning af foreningen kræves, at 3/4 af de fremmødte medlemmer, såvel på
en ordinær generalforsamling som på en derpå følgende ekstraordinær
generalforsamling, stemmer for opløsningen.
§ 12.2. På denne sidste generalforsamling tages bestemmelse om anvendelsen af
foreningens midler.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29.10.2019

Forperson: Gry Harrit
________________________________________________________

Næstforperson: Ulla Pihl
________________________________________________________



Kasserer: Annelise Witek
________________________________________________________

BM: Thit Melanie Bertou
________________________________________________________

BM: Anne Eltard
________________________________________________________

BM: Pia Christensen
________________________________________________________

BM: Mette Dahl Kristensen
________________________________________________________

BM: Sofia Hedia Hejslet
________________________________________________________


