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Vedtægter 
 

§1. Navn 

Sammenslutningens navn er ”Amatørmusik Danmark”. 

 

§2. Hjemsted 

Sammenslutningen har hjemsted i den til enhver tid siddende formands bopælskommune. 

 

§3. Formål 

Sammenslutningens formål: 

1. At fremme samarbejdet mellem de frivillige amatørmusikorganisationer. 

2. At fremme interessen for aktiv musikudøvelse. 

3. At fremme interessen og forståelsen for musikkens kulturelle, sociale, alment dannende og 

samfundsmæssige betydning. 

4. At repræsentere amatørmusikorganisationerne i samarbejdet med andre amatørkunst- og 

kulturorganisationer i ”Paraplyen”1.  

 

§4. Medlemmer 

Sammenslutningens medlemmer er: 

1. Sammenslutningen kan som ordinære medlemmer optage landsdækkende organisationer, 

hvis formål er at arbejde med og for aktive amatørmusikere. 

2. Øvrige landsdækkende organisationer med interesse for amatørmusikarbejdet kan optages 

som associerede medlemmer. 

3. En organisation regnes som landsdækkende, når den er repræsenteret i mindst tre ud af de 

fem regioner. 

4. Optagelse i sammenslutningen godkendes af repræsentantskabet ved et repræsentantskabs-

møde. 

5. Drages et af sammenslutningens ordinære medlemmers eller et associeret medlems medlem-

skab i tvivl, skal sagen forelægges repræsentantskabet ved førstkommende repræsentant-

skabsmøde til afgørelse efter indstilling fra bestyrelsen. 

 

§5. Repræsentantskab 

Sammenslutningens repræsentantskab: 

1. Sammenslutningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af en (1) 

repræsentant fra hver af de ordinære medlemsorganisationer. Øvrige repræsentanter har 

taleret ved møderne. 

 
1 Paraplyen er det nuværende Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS), som forventes omstruktureret ved et ekstraordinært repræsentantskabs-

møde 30. november 2019. 



2. Repræsentanter fra de associerede medlemsorganisationer har adgang til og taleret ved 

repræsentantskabsmøder, men ikke stemmeret. 

3. Sammenslutningen vælger på sit ordinære repræsentantskabsmøde repræsentanter til 

Paraplyens bestyrelse ifølge Paraplyens vedtægter. 

4. Sammenslutningen vælger repræsentanter til Paraplyens repræsentantskab ifølge Paraplyens 

vedtægter 

 

§6. Repræsentantskabsmøder 

For sammenslutningens repræsentantskabsmøder gælder følgende: 

1. Repræsentantskabet afholder sit ordinære repræsentantskabsmøde inden 1. maj. Repræsen-

tantskabsmødet indkaldes med minimum otte (8) ugers varsel. 

2. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

a. Valg af dirigent og referent 

b. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

c. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forudgående regnskabsår 

d. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår 

e. Godkendelse af handleplan for det næste år frem til næste ordinære repræsentantskabs-

møde 

f. Orientering om budget for det efterfølgende regnskabsår 

g. Indkomne forslag 

h. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to (2) suppleanter (jf. §7, pkt. 5) 

i. Valg af medlemmer til Paraplyens bestyrelse (jf. §5, pkt. 3) 

j. Valg af repræsentanter til Paraplyens repræsentantskab (jf. §5, pkt. 4) 

k. Valg af en (1) kritisk revisor og en (1) revisorsuppleant (jf. §9, pkt. 2) 

l. Eventuelt  

3. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt g, skal være bestyrelsens formand i 

hænde senest 15 dage før repræsentantskabsmødet. 

4. Bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent fremsendes til organisationerne i forbin-

delse med indkaldelse til repræsentantskabet. 

5. Endelig dagsorden udsendes otte (8) dage før repræsentantskabsmødet. 

6. Personvalg sker ved skriftlig afstemning. 

5. Hver medlemsorganisation har en (1) stemme (jf. §5, pkt1). Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt. Øvrige repræsentanter har taleret ved møderne (jf. §5, pkt. 1-2). 

7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel, når 

bestyrelsen eller mindst 1/3 af de ordinære medlemsorganisationer forlanger det. 

 

§7. Bestyrelse 

Sammenslutningens bestyrelse: 

1. Sammenslutningen ledes af en bestyrelse bestående af fem (5) medlemmer, valgt af og 

blandt sammenslutningens ordinære medlemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde. 

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

3. Bestyrelsens medlemmer vælges for to (2) år ad gangen (ved forskudt valg). 

4. Der vælges to (2) suppleanter for ét (1) år ad gangen. 

 

§8. Retlige forpligtelser 

For sammenslutningens virke gælder: 



1. Sammenslutningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, subsidiært af 

næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer, i fællesskab. 

2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. 

3. Ingen medlemsorganisation kan forpligtes til at støtte sammenslutningen økonomisk ud over 

ved det på repræsentantskabsmødet fastsatte kontingent. 

4. Sammenslutningen hæfter alene med sammenslutningens formue. 

5. Der påhviler hverken medlemsorganisationer, associerede medlemmer eller bestyrelses-

medlemmer nogen personlig hæftelse, for så vidt de har handlet inden for rammerne af 

sammenslutningens vedtægter, repræsentantskabets vedtagelser og den almindelige 

lovgivning. 

 

§9. Regnskab 

For sammenslutningens regnskab gælder: 

1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 

2. Regnskabet revideres af en kritisk revisor, valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde. 

Der vælges tillige en revisorsuppleant. 

 

§10. Vedtægtsændringer 

For ændring af disse vedtægter gælder: 

1. Vedtægtsændringer kan ske på et repræsentantskabsmøde, såfremt mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede organisationer stemmer for. 

2. Forslag fra medlemsorganisationer til vedtægtsændringer skal skriftligt være sammen-

slutningens formand i hænde senest seks (6) uger, inden de ønskes vedtaget på repræ-

sentantskabsmødet. 

3. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til sammenslutningens medlemsorganisationer 

og associerede medlemmer sammen med den endelige dagsorden for repræsentantskabs-

mødet. 

 

§11. Opløsning 

For en opløsning af sammenslutningen gælder: 

1. Beslutning om opløsning af sammenslutningen træffes på to på hinanden følgende 

repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages mellemrum. 

2. Ved det første af disse to repræsentantskabsmøder kræver vedtagelse, at 2/3 af 

medlemmerne deltager, og at forslaget vedtages med 2/3’s flertal. 

3. Derefter kan forslaget vedtages endeligt på det andet af disse møder med almindeligt 

stemmeflertal uanset fremmødet. 

4. I tilfælde af sammenslutningens opløsning skal der på det sidste repræsentantskabsmøde 

træffes beslutning om anvendelse af en eventuel formue i henhold til sammenslutningens 

formålsparagraf. 

 

 

Således vedtaget på det stiftende møde i Odense 22. september 2019 

 

 

VILLY DALL 

Dirigent  


