VEDTÆGTER
FOR
MUSISK OPLYSNINGS FORBUND i Esbjerg

§1
Foreningens navn er Musisk Oplysnings Forbund i Esbjerg Kommune.
§2
Foreningens formål er gennem en almindelig oplysningsvirksomhed og gennem
oprettelse af kurser under Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversiteter (Folkeoplysningsloven) at udbrede kendskab til muligheder for medmenneskelig kommunikation og
personlig oplevelser som beskæftigelse med de musiske fag indebære.
Foreningen er uafhængig af partipolitik.
Foreningen er medlem af FORA.
§3
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§4
Foreningen tegnes af formanden. I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen af min. 2 andre bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
Et flertal i bestyrelsen kan i konkrete situationer give skolelederen en bemyndigelse til at tegne foreningen.
Foreningen hæfter kun for forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.
Bestyrelsen hæfter ikke ud over den til enhver tid gældende lovgivning.
§5
Medlemmerne af foreningen er de hold, som er tilmeldt den etablerede undervisning under foreningens ansvarsområde. De af foreningen etablerede kurser er åbne
for alle.
§6
På repræsentantskabsmøder kan alle medlemshold møde med et antal repræsentanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og hvert hold kan kun afgive én stemme.
Alle valg og almindelige sager afgøres ved simple stemme-flerhed. Til vedtægtsændringer fordres 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Det at bestyrelsen godkendte referat af repræsentantskabsmødet skal underskrives af ordstyreren og

indgå i foreningens arkiv samt udsendes til medlemsholdene senest 1 måned efter
mødets afholdelse.
§7
Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed inden for de af vedtægterne
fastsatte grænser.
§8
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i hvert år før 10. marts og indkaldes
af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af tid sted samt dagsorden for mødet. – Regnskab og budgetforslag samt
eventuelle forslag udsendes senest 14 dage før mødet.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 3 medlemshold fremsætter skriftligt krav herom med
angivelse af hvilket emne, man ønsker optaget på dagsordenen. Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med senest én uges varsel. Eventuelle forslag udsendes samtidig med indkaldelsen.
Opstilling til valg sker på repræsentantskabsmødet. Der opstilles sideordnet og
vælges efter højeste stemmetal.
§9
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde er:
1.
2.

Valg af ordstyrer og referent
Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbende år til godkendelse.
3. Forelæggelse af skolelederens beretning om undrevisningen i det forløbende år.
4. Forlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
5. Forlæggelse af budgetforslag for det igangværende undervisningsår.
6. Indkommende forslag
7. Valg af bestyrelsen
8. Valg for et år suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af statsaut. eller reg. revisor
10. Eventuelt
Ordstyrer må ikke være medlem af bestyrelsen.
Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet med samme og følger
i øvrigt Esbjerg Kommunes instruktioner vedr. revision.

§ 10

Repræsentantskabet vælger formand i lige år. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig
selv på førstkommende bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år ligeledes 2 bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabet vælger 2 suppleanter for en etårig periode. – Suppleanter kan deltage i bestyrelsens
møder, dog uden stemmeret.
§ 11
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives på næste
bestyrelsesmøde af de bestyrelsesmedlemmer, som var tilstede på det protokollerede møde.
Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder samt fører det fornødne tilsyn
med skolelederens arbejde.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne,
god forretningsskik og de af repræsentantskabet trufne beslutninger.
Bestyrelsesmøder afholdes når blot et af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.
Mødet indkaldes af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af
bestyrelsen er til stede.
Skolelederen kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Udtræder i årets løb et bestyrelsesmedlem, indtræder en suppleant automatisk i
bestyrelsen indtil næste repræsentantskabsmøde.
§ 12
Foreningens daglige drift forestås af skolelederen i henhold til en mellem skolelederen og foreningens bestyrelse indgået samarbejdsaftale og i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven.
For samtlige indtægter og udgifter udfærdiger skolelederen et regnskab. Revision
mv. følger som nævnt i § 9.
§ 13
Foreningen kan opløses, hvis 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder
afholdt med mindst 3 måneders interval godkender dette med en majoritet på
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Det sidste repræsentantskabsmøde skal samtidig fastlægge vilkårene for foreningens opløsning under fornøden hensynstagen til formålsparagraffen og ministerielle cirkulære. Evt. overskud vil blive anvendt til fremme af musikundervisning for
børn, unge og ældre i Danmark.

MOF vedtægterne er vedtaget første gang den 21-11-1990 af: Jørgen Hansen,
Jørgen Damgaard, Erik Nielsen, Svend Andresen, Ib Frost, Marianne Nielsen, Per
Fæster, Knud Thomsen og Helge Brick Pedersen. – Mødet holdt på Esbjerg Kommunale Musikskole.
Vedtægterne er ændret ved repræsentantskabsmødet den 20-03-1996 på Remisen
af tilstedeværende repræsentanter:
Esbjerg Amatør Orkester
Esbjerg Jernbane Orkester
Hjertingkoret
Jerne Mandskor
Bestyrelsen

Børge Nielsen og Ernst Breckling
Erik Nielsen
Erik Clausen
Ib Mønsted og Jørgen Hansen
Knud Thomsen, Gudrun Gravelund og
Helge Brick Pedersen

Herefter ændret ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25-04-2001 på
Multihuset Tobakken af følgende repræsentanter:
Esbjerg Jernbane Orkester
Esbjerg Amatør Orkester er
Rytmisk Fyraftens Kor
Jerne Mandskor
Syng Dig Glad
Keyboard Skolen
Skoleleder/MOF

Erik Hummelgaard
Pernille Vestergaard
Birgitte Skovsgaard
Ib Mønsted og Ib Frost
Ann Blavnsfeldt
Jonna Kruse
Uffe Hartmann (uden stemmeret)

§ 1, 6 og 8 ændret ved repræsentantskabsmødet d. 22. april 2009 af følgende repræsentanter:
Sylvia Povlsen (Nordsøpigerne), Rita Thuesen (NSP), Erik Nielsen (Esbjerg Jernbaneorkester), Flemming Dalgaard (Vetaranorkesteret), Ole Busch (Capstan), Jens
Johansen (Jerne Mandskor), Viktor Rasmussen (Esbjerg Underholdningskor),
Winnie Martinussen (Esbjerg Brass Band).
§ 2 enstemmigt ændret ved repræsentantskabsmødet d. 5. marts 2014

