
Indkaldelse til generalforsamling i Furlejrforeningen 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Furlejrforeningen. 

 

Tid: Lørdag den 30. september 2017 klokken 14. 

Sted: Viborgvej 53, 8210 Århus V 

 

Dagsorden fremgår af vedtægternes § 6 som fremgår nedenfor. 

 

Furlejrforeningens vedtægter: 
§ 1  Foreningens formål er at udbrede kendskabet til den traditionelle danske folkemusikkultur og inspirere 

lejrdeltagerne til - selv eller i samarbejde med andre - at arbejde videre på baggrund af traditionen og 

derved bidrage til et levende og blomstrende folkekulturelt miljø.  

 

§ 2  Foreningen søger at opnå formålet ved  

A: At arrangere sommerlejre på Fur for alle med interesse for musikalsk folkekultur - børn og voksne.  

B: På lejrene at tilbyde folkemusikalske værksteder med vejledning ved udvalgte vejledere.  

 

§ 3  Medlemskab: Tilmeldte deltagere i mindst én af de seneste to års sommerlejre udgør sammen med 

vejlederne, foreningens bestyrelse og revisor foreningens medlemmer. Støttemedlemmer har ingen 

stemmeret.  

 

§ 4  Kontingent: Kontingentet for tegnede støttemedlemskaber fastsættes af generalforsamlingen  

 

§ 5 Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af 

generalforsamlingen for en toårig periode. Valgbar til bestyrelsen eller revisor er medlemmer, der er fyldt 

18 år. Genvalg kan finde sted. Lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, ulige år vælges to 

bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

§ 6  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes en lørdag eller søndag i  perioden 

september, oktober eller november måned. Bestyrelsen indkalder alle medlemmer skriftligt med mindst fire 

ugers varsel. Alle medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret. Støttemedlemmer har ingen stemmeret.  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af generalforsamlingen.  

3. Bestyrelsens beretning.  

4. Regnskab.  

5. Indkomne forslag.  

6. Det kommende års program (forslag til perioder, vejledere m. v. kan forud sendes til bestyrelsen).  

7. Budget for det kommende år (herunder fastsættelse af støttekontingent).  

8. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen.  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

10. Eventuelt 

 

§ 7  Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på to generalforsamlinger i træk eller udsendelse af forslagets 

tekst til medlemmerne samtidig med indkaldelse af en generalforsamling. Dette gælder også ved ophør af 

foreningen. Foreningens formue skal i tilfælde af ophør anvendes til et alment folkemusikalsk formål.  

 

Således vedtaget den. 8.10.2011 

 
 
 

  



 

Bemærkning til dagsordenens punkt 8: 

Bestyrelsen bestod i sidste periode af følgende medlemmer: 

 

Meinhardt Jacobsen (er på valg, vil gerne stille op igen) 

Per Brink-Vilsen (er ikke på valg) 

Torben Jørgensen (er på valg, vil gerne stille op igen) 

Stefan Jørgensen (er på valg, vil gerne stille op igen) 

Birthe Jørgensen (er ikke på valg) 

 

Og følgende suppleanter: 

 

Adam Laugesen (stiller op igen) 

Katrine Liv Helgren (stiller op igen) 

 

Hvis du har lyst til at stille op, og gerne vil vide noget om bestyrelsesarbejdet på forhånd, er du 

velkommen til at henvende dig til et medlem af den nuværende bestyrelse og høre nærmere. 

 

Der fremgår ingen alderskriterier af vedtægterne. Da bestyrelsen har det økonomiske ansvar for 

foreningens formue, og da man ifølge dansk lovgivning skal være 18 år eller derover for at være 

myndig, fortolker vi det sådan, at man skal være 18 år for at være valgbar til bestyrelsen. Da 

valgbarhed og stemmeret følges ad, skal man dermed også være 18 år for at have stemmeret. 

Alle, også børn og unge under 18, har selvfølgelig ret til at ytre sig og blive hørt! 

 

 

Med kærlig Furhilsen 

på bestyrelsens vegne 

 

Formand 

Meinhardt Jacobsen 

Åbyvej 60 

8230 Åbyhøj 

Tlf: 2015 8149 

Mail meinhardt@famjac.dk 


