FORENINGEN SHANGHAI AKADEMIETS vedtægter:
§1.

NAVN OG STATUS

Foreningen Shanghai Akademiet. Hjemsted i Syddjurs Kommune.
§2.

FORMÅL

Foreningen skal arbejde til støtte for Shanghai Akademiets formål (jfr. bilag 1)
§3.

FORENINGENS OPGAVER

Være behjælpelig med at iværksætte arrangementer, der danner en frugtbar ramme om de deltagende
unges musiske udfoldelser.
At understøtte indtægtsgivende aktiviteter, der går til Akademiets deltagelse i nationale og internationale
kulturelle arrangementer.
Være behjælpelig med at skaffe midler til Akademiets aktiviteter udover undervisningsdelen, der er
kommunalt finansieret. Akademiets daglige aktiviteter organiseres og administreres af ungdomsskolen og
musikskolen fællesskab.
§4.

MEDLEMMER

Forældre til elever i Shanghai Akademiet
Elever i Shanghai Akademiet
Andre interesserede
§5.

KONTINGENT

Til foreningens aktiviteter betales et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
§6.

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i oktober/november.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer.
Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest den 1. oktober.

DAGSORDEN for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Orientering fra Shanghai Akademiets ledelse

4.

Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse

5.

Behandling af indkomne forslag

6.

Fastsættelse af kontingent

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8.

Valg af revisor og suppleant

9.

Evt

§7.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

4 forældre til Shanghai Akademiets elever
3 elever i Shanghai Akademiet, 1 fra hver kategori: musik, sang og dans
2 frit valgt
2 daglige ledere af Shanghai Akademiet
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær ved sit første
bestyrelsesmøde. Sekretærposten varetages af en af Shanghai Akademiets daglige ledere.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan ske.
Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning.
§8.

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel af
formanden med angivelse af dagsorden. Dog kan formanden indkalde med kortere varsel, hvis det skønnes
nødvendigt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer
sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Forretningsudvalget er berettiget til at træffe afgørelser i sager, der ikke kan afvente bestyrelsens næste
møde. Udvalgets afgørelse skal forelægges bestyrelsen på førstkommende møde til godkendelse.
Formanden leder forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutninger indføres i en
beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af alle mødedeltagere efter mødet.

§9.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 1/3 af medlemmerne,
forlanger det. Anmodningen om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og
indkaldes med samme varsel og efter samme bestemmelse, som den ordinære generalforsamling.
§10. OPLØSNING/ÆNDRING AF FORMÅLS PARAGRAF
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt
indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny
generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til antal fremmødte
I tilfælde af opløsning, går foreningens formue/overskud til køb af musikinstrumenter til gavn for
kommunens unge.
Vedtaget enstemmigt på den stiftende generalforsamling den 18.3.2006

