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VEDTÆGTER 

 

 

 

§ 1. Foreningens navn og formål 

1.1. Foreningens navn er: Sønderborg Frivillige BrandværnsOrkester 

 

1.2. Forkortelsen for foreningen er SFBO. 

 

1.3. Foreningens formål er at opretholde et af M/K bestående orkester, der betegnes som SFBO, 

og at:  

 

1.3.1. Lede, planlægge og organisere orkestrets virke. 

 

1.3.2. Forvalte instrumenter, uniformer og materiel.  

 

1.3.3. Ved sin musikalitet repræsentere og bevare den sønderjyske kulturelle tradition 

som frivilligt brandværnsorkester.  

 

 

§ 2. Arrangementer 

2.1. Hensigt med deltagelse i arrangementer er først og fremmest at give medlemmerne mål at 

arbejde efter, rige oplevelser samt fremskaffe det økonomiske grundlag, som muliggør 

driften af SFBO.  

 

 

§ 3. Medlemmerne 

3.1. Medlemmer af foreningen er alle aktive deltagere i orkestret samt alle aktive deltagere i 

elevundervisning.  

 

3.2. Der kan efter aftale med den til enhver tid siddende bestyrelse indgås særlige aftaler om 

grad af deltagelse.  
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§ 4. Æresmedlemmer 

4.1. For at blive optaget som æresmedlem af foreningen skal et medlem have været aktiv i SFBO 

i minimum 25 år eller være fyldt 60 år. Under særlige omstændigheder kan et 

orkestermedlem, uden at opfylde førnævnte betingelser, indstilles til udnævnelse som 

æresmedlem.  

 

4.2. Beslutning om udnævnelse af et æresmedlem træffes af generalforsamlingen.  

 

4.3. Et æresmedlem beholder uniform og uniformsdele.  

 

4.4. Et æresmedlem hører ind under SFBO’s gaveregulativ og bliver indbudt til foreningens 

arrangementer m.v.  

 

 

§ 5. Elever 

5.1. SFBO’s elever kan få instrumenter stillet til rådighed og hvis muligt, få musikundervisning.  

 

5.2. Anciennitet i foreningen er gældende fra den første dag, en elev starter i orkestret.  

 

5.3. Dirigent og instruktør indstiller og godkender elever til optagelse i orkestret.  

 

5.4. Elever får uniform m.m. ved optagelse i orkestret.  

 

5.5. Elever bliver indbudt til foreningens arrangementer, fester m.v.  

 

5.6. Elever kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.  

 

 

§ 6. Hjælpemusikere 

6.1. Hjælpemusikere kan få udleveret en uniform af SFBO. Såfremt en hjælpemusiker ophører 

som hjælper i SFBO, skal uniformen afleveres. 

 

6.2. SFBO stiller noder til rådighed for hjælpemusikere.  

 

6.3. Hjælpemusikere medbringer instrumenter og nodestativ.  

 

6.4. Hjælpemusikere kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.  
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§ 7. Udtræden af foreningen 

7.1. Såfremt et medlem ønsker at udtræde, skal dette ske med mindst 1 måneds varsel, med 

mindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Ved udtræden skal alle effekter, der 

tilhører SFBO, afleveres.  

 

7.2. Medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue. 

 

 

§ 8. Eksklusion 

8.1. SFBO’s bestyrelse og dirigent har til enhver tid ret til at ekskludere et orkestermedlem, der 

ikke overholder ordensreglementet.  

 

8.2. Såfremt et medlem ekskluderes skal alle effekter, der måtte tilhøre SFBO, afleveres.  

 

 

§ 9. Ordensreglement 

9.1. Medlemmer, elever eller hjælpemusikere må ikke optræde synligt beruset i uniform.  

 

9.2. Medlemmer eller elever under 18 år må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med 

arrangementer i orkestret. 

 

9.3. Er et medlem forhindret i at deltage i en øveaften, meddeles dette til dirigenten hurtigst 

muligt. 

 

9.4. Er et medlem forhindret i at deltage i et arrangement, meddeles dette til den 

arrangementsansvarlige hurtigst muligt. 

 

9.5. Et medlem skal udvise samarbejdsvilje og må ikke skade SFBO’s virke eller omdømme.  

 

 

§ 10. Generalforsamling 

10.1. Generalforsamlingen er SFBO’s øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 

hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens 

foranstaltning, med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse skal ske ved bekendtgørelse på 

foreningens hjemmeside på Internettet samt via nyhedsbrev til den af medlemmet oplyste e-

mailadresse.  

 

10.2. Forslag fra medlemmerne om emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

tilsendes formanden og være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  
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10.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 

2/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen 

med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.  

 

10.4. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens 

modtagelse. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde, som der sker 

indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

 

 

§ 11. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

11.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:  

1. Valg af ordstyrer  

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Udlevering af anciennitetstegn 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

5. Forslag fra bestyrelsen 

6. Indkomne forslag fra medlemmerne 

7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

 

§ 12. Stemmeret 

12.1. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de 

fremmødte, jf. dog §§ 20 og 21.  

 

12.2. Ved valg til bestyrelsen må der højest stemmes på det antal medlemmer svarende til antal 

personer, der skal vælges til bestyrelsen.  

 

12.3. Et medlem kan, udover sin egen stemme, medbringe én konkret stemme ved fuldmagt.  

 

12.4. Kun aktive medlemmer over 18 år har stemmeret. Elever, hjælpemusikere og 

æresmedlemmer har adgang til generalforsamlingen.  

 

 

§ 13. Afholdelse af generalforsamlingen 

13.1. Generalforsamlingen ledes af den uden for bestyrelsen valgte ordstyrer, der afgør 

afstemningsformer og alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.  



  
Advokat 
Kjeld Christensen 
 
Dato 13. april 2018 
Sag nr. 15-10150 KC-CHO 

5 
 

§ 14. Bestyrelsen 

14.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.  

 

14.2. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, som afholdes senest 7 

dage efter generalforsamlingen.  

 

14.3. Ved konstitueringen vælges en formand, en næstformand og en kasserer.  

 

14.4. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode, således at to bestyrelsesmedlemmer 

er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.  

 

14.5. Til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 1 suppleant. Valget er gældende for 1 år. 

 

14.6. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer af SFBO over 18 år.  

 

 

§ 15. Overgangsregel 

15.1. På den ordinære generalforsamling i 2018 vælges 5 medlemmer af bestyrelsen.  

 

15.2. Idet 3 medlemmer vælges for 1 år og 2 medlemmer vælges for 2 år. De valgte afgøre 

umiddelbart efter valget ved fælles aftale, subsidiært ved lodtrækning, hvem af dem, der er 

valgt for hvilken periode.  

 

15.3. Bestyrelsen er bemyndiget til at lade nærværende årgangsregel udgå af vedtægterne, når 

dens virkning er udtømt.  

 

 

§ 16. Bestyrelsens arbejdsform 

16.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.  

 

16.2. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende.  

 

16.3. Bestyrelsen lader føre en protokol over sine forhandlinger og lade formanden drage omsorg 

for, at bestyrelsens beslutninger bringes til udførelse.  
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§ 17. Udvalg 

17.1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.  

 

17.2. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer, samt giver retningslinjer for 

udvalgsarbejdet.  

 

17.3. Udvalgene konstituerer sig selv. I et udvalg skal deltage mindst 1 bestyrelsesmedlem.  

 

17.4. Medlem(er), der ikke er bestyrelsesmedlem, kan deltage i udvalgene.  

 

 

§ 18. Tegningsregel 

18.1. Foreningen tegnes af formanden eller næstformand i forening med to andre medlemmer af 

bestyrelsen.  

 

18.2. Bestyrelsen kan meddele prokura.  

 

18.3. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.  

 

18.4. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse 

af en generalforsamling.  

 

18.5. For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser, hæfter alene foreningens 

formue.  

 

18.6. Et medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue. 

 

 

§ 19. Regnskab og revision 

19.1. Foreningens regnskabsår går fra den 1. marts til den sidste dag februar.  

 

19.2. Det reviderede årsregnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling, jf. § 11. 

 

 

 

§ 20. Vedtægtsændringer 

20.1. Ændringer i foreningens vedtægter kan vedtages af generalforsamlingen, såfremt 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.  
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§ 21. Opløsning af forening 

21.1. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede 

medlemmer er repræsenterede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de 

repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.  

 

21.2. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på 

generalforsamlingen, men forslaget dog vedtaget med 2/3, skal bestyrelsen skriftligt med 

mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger 

efter den første generalforsamling.  

 

21.3. Forslag kan hér vedtages af 2/3 i repræsenterede stemmeberettigede, uanset disses antal.  

 

21.4. I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt flertal 

bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af 

foreningens formueforhold.  

 

21.5. Ved opløsningen af foreningen har orkestermedlemmer førsteret til at købe instrumenterne.  

 

21.6. Ikke solgte instrumenter kan sælges til andre personer eller orkestre, eller eventuelt foræres 

væk til andre eksisterende orkestre. 

 

21.7. Eventuelt overskud ved opløsning tilfalder almennyttige formål i Sønderborg Kommune. 

 

 

 

 

Vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2018 

 

 

 

 


