Vedtægter for foreningen Tversted ”Jazzy Days”
§1.FORENINGENS NAVN
Foreningens navn er: Tversted Jazzy Days.
Foreningen har hjemme i Tversted, 9881 Bindslev.

§2.FORENINGENS FORMÅL
Pkt. 1
Foreningens formål er at øge kendskabet til og betingelserne for
ungdommens og den musikinteresseredes adgang til og udøvelse af jazz.
Foreningens formål er også at skabe kulturelle aktiviteter i et af regionens
yderområder. Foreningen og dens bestyrelse består af ulønnede frivillige.
Foreningen skal synliggøre og formidle sit arbejde gennem information til
målgruppen.
Foreningen har som et væsentligt formål at medvirke til at levendegøre og
synliggøre landsbysamfundet Tversted og derved fastholde byens kulturelle
position og befolkningsmæssige tiltrækningskraft.
Tversted Jazzy Days  skal  være  scene  for  den  danske  jazzscene’s  aktører  og
samtidigt en platform for både regionale og nationale musikaktive unges
mulighed for at optræde - uanset musikgenre - og møde professionelle
nationale og internationale musikere i en afslappet og uhøjtidelig atmosfære.
Idét et af foreningens virker og formål netop er at formidle jazzens
mangesidede facetter og genrer for et bredt publikum, tilstræbes udskiftning
af navne og genrer hvert år, ligesom foreningen er forpligtet til at tiltrække så
meget af den samtidige og ungdommeligt appellerende jazz til byen.
Foreningen kan selvstændigt afholde èn koncert med et traditionelt
jazzorkester om året.
Foreningen er funderet på formidlingen af en bred definition af begrebet jazz.
Det er endvidere foreningens formål - gennem sponsorater og et højt regionalt
og lokalt engagement - at skabe overskud, der investeres i det kommende års
forbedrede aktiviteter.
Pkt. 2
Foreningens musikalske formål skal afvejes i forhold til dens alment nyttige,
sociale og folkelige forpligtelser.

FORENINGENS AKTIVITETER
Foreningen driver primært musikvirksomhed med særligt fokus på afholdelse
af
koncerter
workshops
seminarer
musikerudvekslinger
musikskoleaktiviteter
undervisning
masterclass for unge
vin- og jazzarrangementer for medlemmerne
Økonomisk overskud fra ovenstående aktiviteter må udelukkende anvendes til
at skabe basis for og udvikling af kommende arrangementer i foreningens regi.
Disse aktiviteter drives af foreningens frivillige, ligesom foreningen afholder
udgifterne til musikere, leje af instrumenter, lokaler, KODA, PR- og
transportudgifter.
Tversted Jazzy Days aflægger hvert år revisorattesteret regnskab for
medlemmerne.
Foreningens kontante midler indsættes på en anfordringskonto i et dansk
pengeinstitut.
Pkt.3
'Tversted Jazzy Days' er foreningens hovedmærke og afholdes hvert år i uge
42, som en jazz-musik-uge.
Pkt. 4
Afholdelse af koncerter:
Foreningen afholder selvstændigt minimum 4 koncerter i uge 42.
Foreningens bestyrelse skal arbejde aktivt for at inspirere, hjælpe og tilskynde
de relaterede erhverv til at afholde musikarrangementer af enhver art, men
gerne med relation til jazz.

§3.MEDLEMMER
A: Dele af foreningens aktiviteter skal henvende sig specielt til unge under 25
år.
Samtlige foreningens aktiviteter er baseret på jazzens rummelighed som
musikalsk mødested for alle aldre.
B: Alle kan optages som medlem af foreningen.
§4.KONTINGENT
Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§5.UDELUKKELSE/EKSKLUSION
A: Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 mdr. efter forfald, kan
bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er
betalt.
B: Et medlem kan udelukkes hvis det gennem omtale eller handling skader
foreningens interesser eller anseelse.

§6.FORENINGENS LEDELSE
A: Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5
medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
B: Bestyrelsesposter besættes på førstkommende bestyrelsesmøde.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Kassere
og den resterende bestyrelse, vælges på lige årstal.
C: Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.
D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun
beslutningsdygtig, når et flertal – heriblandt formanden –er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
E. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal
altid være et bestyrelsesmedlem.
F. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for
bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp/assistance, såfremt det
skønnes nødvendigt.

§7.REGNSKAB
Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.

§8.FORPLIGTELSER
Foreningen hæfter udelukkende ved sin til enhver tid værende formue.
§9.REVISION
A: Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte
revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.
B: Der vælges en revisor suppleant

§10.GENERALFORSAMLING
A: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
C: Generalforsamlingen bekendtgøres på hjemmeside eller ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne.
D: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
E: Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå
skriftligt, når 10 % af de fremmødte forlanger dette.
F: Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt
G: Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal
medlemmer.
H: Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt
I: Dagsorden på den ordinære generalforsamling er flg.:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt
J: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal
skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
K: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
og skal tillige finde sted, når mindst 50% af foreningens medlemmer
indsender, skriftlig anmodning herom.

§11.VEDTÆGTSÆNDRINGER
A: Ændring af vedtægterne kan udelukkende finde sted på generalforsamlingen.
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for
forslaget.
B: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 dage efter modtagelse af begæring
herom, og den ekstraordinære generalforsamling skal herefter afholdes, senest 14 dage efter
udsendelse af indkaldelsen.
C: En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle den udsendte dagsorden.

§12.FORENINGENS OPLØSNING
A: Beslutning om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed
særligt, indkaldt generalforsamling.
B: Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for opløsning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger
C: Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og
ungdomsarbejde i Hjørring Kommune.

