
Vedtægter for foreningen Fredericia Byorkester 

 

§ 1 Navn 
Orkesterets navn er Fredericia Byorkester (FBO) 
 

§ 2 Formål 

Orkestrets formål er: 

1. At fremme interessen for aktiv udøvelse af god musik i alle genrer. 
2. Ved sammenspil at udvikle det enkelte medlems musikalitet og sociale forståelse. 
3. Ved samarbejde med musikskoler og gennem tilrettelæggelse af et passende repertoire at give 

elever i musikskolen lejlighed til at træne sammenspil og få orkestererfaring. 
4. At afholde mindst to årlige koncerter som afslutning på forårs- og efterårs-semesteret. 

§ 3 Medlemskab 

1. Efter orkestrets behov og dirigentens vurdering kan som medlem optages enhver musikudøvende, 
som har tilstrækkelig nodekundskab og rutine på sit instrument. 

2. Medlemmerne betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Det betales efter 
opkrævning forud for hver halvårsperiode. 

3. Ved udmeldelse af orkesteret kan der ikke kræves tilbagebetaling af kontingent. 
4. Medlemskab giver ret til at afgive én stemme på orkestrets generalforsamling, jævnfør §5 stk. 4. 
5. Intet medlem hæfter for nogen del af orkestrets gæld eller kan gøre krav på nogen del af dets 

formue. 
6. Medlemskab af Fredericia Musikforening er inkluderet i kontingentet og betales af byorkesteret. 

§ 4 Inst i tut ioner og deres kompetenceområde 

1. Generalforsamlingen er orkesterets højeste myndighed. 
2. Bestyrelsen består af 5 aktive medlemmer af orkestret valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen har 

ansvaret for foreningens administrative og økonomiske forretninger. Den optager i samråd med 
dirigenten nye medlemmer og kan alene træffe beslutning om udelukkelse af et medlem, hvis 
bestyrelsen skønner det påkrævet af hensyn til orkestrets samarbejde.  
Bestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af dirigent og anden lønnet hjælp. Aftaler om 
repertoire, koncerter og eventuelle betalte eksterne musikere træffes af bestyrelsen efter samråd 
med dirigenten. 

3. Dirigenten ansættes af bestyrelsen. 
Dirigenten alene har ansvaret for den kunstneriske ledelse af orkestret.  
Dirigenten deltager i bestyrelsesmøder.                                                                 Dirigenten kan 
udelukke medlemmer hvis repertoiret kræver det eller det skønnes at medlemmer ikke er 
tilstrækkeligt øvede i repertoiret… 

§ 5 Generalforsamlingen 



1. Ordinær generalforsamling afholdes ved en almindelig orkesterprøve før sæsonstart i august. 
Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlings afholdelse.  
Indkaldelsen skal angive dagsorden samt forslag fra bestyrelse og eventuelle indkomne 
medlemsforslag.  

2. Medlemmerne kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Disse forslag skal 
skriftligt være formanden i hænde seneste én uge før generalforsamlingens afholdelse. 

3. Dagsordenen skal omfatte følgende faste punkter:  
a. Valg af ordstyrer. 
b. Formandens beretning (herunder dirigentens kommentarer). 
c. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for næste år, herunder 

fastsættelse af kontingent. 
d. Behandling af indkomne forslag. 
e. Valg af formand i ulige år.  
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en toårig periode. 
g.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for ét år ad gangen. 
h. Valg af 1 revisor for ét år ad gangen. 
i. Eventuelt. 

4. Stemmeret har kun medlemmer, der ikke står i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde. 

5. Alle valg og afstemninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning skal foregå skriftligt, 
såfremt blot ét medlem kræver det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af 
fremmødte. 

6. Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og kræver 2/3 flertal blandt de 
fremmødte. 

7. Af bestyrelsens sekretær føres der for generalforsamlingen forhandlingsprotokol, som underskrives 
af ordstyreren. 

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

1. Ekstraordinær generalforsamling, som afholdes på en af orkestrets prøvedage, kan kræves af et 
flertal af bestyrelsen eller af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. 
Kravet skal fremsættes skriftligt til formanden med angivelse af dagsorden. 
Formanden skal herefter inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling med varsel på 
14 dage, således at generalforsamlingen kan afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 

§ 7 Bestyrelsen 

1. Bestyrelsens formand vælges direkte af generalforsamlingen. Derudover konstituerer bestyrelsen sig 
selv med kasserer, nodearkivar og sekretær. 

2. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne. 
3. Dirigent og koncertmester deltager i bestyrelsesmøder. 
4. Orkestret forpligtes udadtil ved formandens og to bestyrelsesmedlemmers underskrifter. 
5. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 
6. For bestyrelsesmøderne føres protokol, som underskrives af protokolføreren, normalt sekretæren. 

Protokollen fremlægges til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde. 
7. Kassereren fører foreningens regnskab og udarbejder budget i samarbejde med formanden. 
8. Regnskabsåret er 1.8 – 31.7 



 

§ 8 Orkestrets opløsning 

1. Opløsning af orkestret kan vedtages på generalforsamling, forudsat at mindst 2/3 af medlemmerne 
deltager i afstemningen, og at forslaget om opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 
Hvis der på denne generalforsamling ikke er mødt 2/3 af medlemmerne, men forslaget er vedtaget 
med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages 
med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødtes antal.  

2. På den sidste generalforsamling træffes også beslutning om anvendelse af orkestrets midler, som 
skal komme amatørmusik i det lokale område til gode. 

  

Således vedtaget på generalforsamling i Fredericia 22. august 2011 

 

 

 

 

  

  


