
Mørkhøj 20.02.2016

Generalforsamling i Honeyball Bigband 06.03.2016

Til afholdelse på Silkeborg højskole

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fremtidige arrangementer

6. Valg af bestyrelse

 Formand

 Kasserer

 Musikalsk leder

 PR-ansvarlig

 Medlem

7. Indkomne forslag

 Bestyrelsen anbefaler at vedtægterne ændres jf. forslag udsendt sammen med denne 

indkaldelse.

 Skal vi have en fast øveweekend?

8. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde 

senest 2 dage før generalforsamlingen



01.09.13

Vedtægter for Foreningen Honeyball Bigband

§ 1 Foreningens navn
Foreningen Honeyball Bigband

§ 2 Formål
Foreningens formål er, at samle nuværende og tidligere medlemmer fra Bigbandet Pianoforte på Aabenraa 

Gymnasium omkring det at spille musik. Honeyball Bigbands formål er endvidere at spille til såvel offentlige 

som private arrangementer. I forbindelse med disse arrangementer spiller foreningens medlemmer ulønnet,

men alle udgifter afholdes af foreningen.

§ 3 Optagelse af medlemmer
Foreningens medlemmer er som udgangspunkt fastlagt ved den gruppe mennesker, der deltog i Bigbandets 

første arrangement, d. 5. august 2006.

Enhver, der har eller har haft tilknytning til Bigbandet Pianoforte kan dog søge om medlemskab, der tages 

op på næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 4 Nedlæggelse af medlemskab
En komplet og enig bestyrelse kan til enhver tid afskedige et medlem fra foreningen.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af: formand, kasserer, musikalsk leder, PR-ansvarlig og et menigt medlem, der vælges 

efter afstemning på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer af foreningen kan stille op til posterne i 

bestyrelsen. To poster kan bestrides af samme person, så længe bestyrelsens antal er minimum 3.

§ 6 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har til opgave at koordinere arrangementer og øvetidspunkter. Bestyrelsen er desuden ansvarlig

for foreningens økonomi og medlemsliste.

§ 7 Information og PR
Bestyrelsen skal så vidt det er muligt opretholde en hjemmeside, der dels skal benyttes til information for 

foreningens medlemmer, og dels til reklame.

Indkaldelser til generalforsamlinger, samt korrespondance i øvrigt, foregår elektronisk – dvs. via hjemmeside

og e-mail.

§ 8 Foreningens overskud
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Overskud, der opnås ved at spille til arrangementer placeres på foreningens bankkonto. Foreningens 

overskud kan kun bruges til arrangementer for foreningens medlemmer eller foreningens drift. Dvs. der 

udbetales ikke løn til noget medlem af foreningen for at deltage i spillejobs, heller ikke bestyrelsen.

§ 9 Godtgørelse af transport
Alle medlemmer af foreningen har mulighed for at få dækket transportudgifter i forbindelse med 

arrangementer og lign., såfremt transportudgiften kan sandsynliggøres og af en rimelig størrelse. Der 

henstilles til, at medlemmer arrangerer fælleskørsel hvor det er muligt.



21.02.2016

Vedtægter for Foreningen Honeyball Bigband

Navn og formål

§ 1 Foreningens navn
Foreningen Honeyball Bigband

§ 2 Formål
Foreningens formål er, at mødes om det at spille musik.  Honeyball Bigbands formål er endvidere at spille til 

såvel offentlige som private arrangementer. I forbindelse med disse arrangementer spiller foreningens 

medlemmer ulønnet, men alle udgifter afholdes af foreningen – se endvidere §9.

Medlemmer

§ 3 Optagelse af nye medlemmer
Foreningens medlemmer er som udgangspunkt fastlagt ved den gruppe mennesker, der deltog i Bigbandets 

første arrangement, d. 5. august 2006.

Ved optag af nye medlemmer skal det nye medlem godkendes af et flertal i bestyrelsen, ved førstkommende

bestyrelsesmøde. 

§ 4 Nedlæggelse af medlemskab
En komplet og enig bestyrelse kan til enhver tid afskedige et medlem fra foreningen.

Bestyrelsen

§ 5 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af: formand, kasserer, musikalsk leder, PR-ansvarlig og et menigt medlem, der vælges 

efter afstemning på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer af foreningen kan stille op til posterne i 

bestyrelsen. To poster kan bestrides af samme person, så længe bestyrelsens antal er minimum 3.

§ 6 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har til opgave at koordinere arrangementer og øvetidspunkter. Bestyrelsen er desuden ansvarlig

for foreningens økonomi og medlemsliste.
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§ 7 Information og PR
Bestyrelsen skal så vidt det er muligt opretholde en hjemmeside/facebookside, der skal benyttes til reklame 

og information for alle interesserede.

Indkaldelser til generalforsamlinger, samt korrespondance i øvrigt, foregår elektronisk – dvs. via hjemmeside

og e-mail.

Foreningens økonomi og drift

§ 8 Foreningens overskud
Overskud, der opnås ved at spille til arrangementer placeres på foreningens bankkonto. Foreningens 

overskud kan kun bruges til arrangementer for foreningens medlemmer, foreningens drift eller koncerter 

som forventes at give underskud..

§ 9 Foreningens udgifter
Alle medlemmer af foreningen har mulighed for at få dækket transportudgifter i forbindelse med 

arrangementer og lign., såfremt transportudgiften kan sandsynliggøres og af en rimelig størrelse. Der 

henstilles til, at medlemmer arrangerer fælleskørsel hvor det er muligt.

Hvis der i forbindelse med et job er behov for at hyre betalte musikere ind som afløsere, godtgøres disse 

efter takster, som er anbefalet af dansk musiker forbund. 

Foreningens musikalske leder godtgøres ligeledes efter disse anbefalinger. 

Godtgørelsen udbetales i forbindelse med afregning af hvert job. Godtgørelse opgives til skat som B-

indkomst, hvorfor ansvaret for dette ikke påhviler foreningen.

§ 10 Generalforsamling
Der afholdes som udgangspunkt generalforsamling én gang årligt, ifm. øveweekend eller lignende. Hvis 

intervallet i mellem to øveweekender overstiger ét år, skal generalforsamlingen afholdes ved næst 

kommende øveweekend.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Kassererens beretning

5. Godkendelse af regnskabet

6. Fremtidige arrangementer

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse

9. Evt.
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§ 11 Afstemning
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal bortset fra spørgsmål angivet i stk. 2. Dog skal 

altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.

Stk. 2. Vedtagelse af forslag om:

a. Ændring af vedtægter

b. Foreningens opløsning

Ovenstående kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at 2/3 stemmer for forslaget.

§ 12 Opløsning
Ved opløsning af foreningen deles gæld eller indestående ligeligt i mellem de til den tid værende 

medlemmer
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