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Vedtægter for foreningen 

 FredericiaLive  
 

 

 

Fredericia Kommune stiller Tøjhuset, Gothersgade 34, 7000 Fredericia og Eksercerhuset, 

Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia til foreningens rådighed og ansætter en daglig- og kunst-

nerisk leder, administrativt personale og personale til daglig rengøring.  

 

 

§ 1 Foreningens navn 

 FredericiaLive med hjemsted i Fredericia Kommune. 

 

§ 2 Foreningens formål 

 På et almennyttigt grundlag og med et almennyttigt sigte:  

 b. At skabe et forum, der fremmer musik og andre kulturelle aktiviteter. 

 c. At være partner i udviklingen af det lokale musikliv.  

 d. At drive og administrere lokalerne i Tøjhuset samt evt. andre lokaler og Eksercerhu-

set 

 e. At drive og administrere koncert- og eventaktiviteter. 

 

§ 3 Medlemmer 

Medlemskab, kan tegnes af enkeltpersoner, der kan gå ind for formålsparagraffen. 

 

Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. 

 

Medlemmer har adgang til arrangementer til medlemspris med undtagelse af udvalgte. 

Der kan aftales fælles rabatordninger/fælles medlemskaber med andre foreninger. 

 

§ 4 Bestyrelse 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen af og blandt foreningens med-

lemmer for to år, 3 vælges i lige år og 4 i ulige år. 

 

Suppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant, vælges på generalforsamlingen af og blandt 

foreningens medlemmer for et år. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 

Den daglige leder fungerer som sekretær for bestyrelsen. 

Bestyrelsen laver beslutningsreferater som udleveres til interesserede. 

Bestyrelsen har indstillingsret til Kommunen ved ansættelse af lederen. 
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§ 5 Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj. 

 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved  

annoncering i uge- og dagspressen. 

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

  1.  Valg af dirigent. 

 2.  Bestyrelsens beretning. 

 3.  Indkomne forslag. 

 4.  Fremlæggelse af revideret regnskab. 

5.  Budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af medlemskontingent. 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

 7.  Eventuelt. 

 

Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne 

mindst 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Forslag, der ønskes behandlet, afleveres senest 10 dage før general- 

forsamlingen i skriftlig form til foreningens formand. 

Forslagene skal være tilgængelige for medlemmerne 8 dage før  

generalforsamlingen. 

 

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal - ved stemmelighed forkastes  

forslaget. 

   

Afstemningen sker skriftligt, hvis én af de tilstedeværende medlemmer ønsker 

det. 

I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning. 

 

  En lovlig annonceret generalforsamling er beslutningsdygtigt med de  

fremmødte. 

 

§ 5.1 Ekstraordinær generalforsamling 

afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 eller mindst 50 af  

medlemmerne skriftligt begærer det. 

 

Ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 8 dages frist og senest 6   

uger efter en begæring og med angivelse af dagsorden. 

 

§ 6 Regnskab 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

§ 6.1 Revision og godkendelse af regnskabet 

 Regnskab udarbejdes af den daglige ledelse. 

 

Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen og revideres af en statsautoriseret eller regi-

streret revisor.  
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 Regnskabet og budget afleveres til Fredericia Kommune og andre tilskudsgivere  

 til de påbudte terminer og efter de retningslinjer, der er afstukket.  

 

§ 7 Vedtægtsændringer 
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af de på  

generalforsamlingen afgivne stemmer. 

Vedtægtsændringer skal tillige godkendes af det relevante resortudvalg under  

Fredericia Byråd.  

Forslag til vedtægtsændringer sendes skriftligt til formanden senest 3 uger før  

generalforsamlingen. 

 

§ 8 Tegning og hæftelse 

Foreningen forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formand og den   

daglige- eller kunstneriske leder. 

 

Formanden kan give en person fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale    

gældsforpligtelser. 

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende  

formue i foreningen. 

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse personlig hæftelse 

over for tredjemand. 

 

 

§ 9 Opløsning af foreningen 
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 flertal af samtlige foreningens  

medlemmer. 

 

Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen  

senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor  

opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. 

 

Skønner Fredericia Byråd, at der ikke indenfor kommunens budget er  

økonomisk grundlag for at videreføre Tøjhuset, kan Byrådet  

fratage foreningen retten til at drive og administrere huset. 

 

I tilfælde af foreningens opløsning træffer Fredericia Byråd beslutning om  

anvendelse af foreningens midler, herunder om disse skal tilfalde andre  

foreninger i Fredericia, der virker til fremme af interessen for musik-, og  

andre kulturelle aktiviteter. 

 

 

 

Vedtægterne er godkendt på ordinær generalforsamling i Foreningen 

FredericiaLive den 12. april 2019  

 

Godkendt af Fredericia Kommune ved Kultur- og Idrætsudvalget  

den  


