Vedtægter for Nordjyllands Unge Tonekunstnere
§1 Foreningens navn er ”Nordjyllands Unge Tonekunstnere” (NUT). Foreningens hjemsted er Region Nordjylland.
§2 Nordjyllands Unge Tonekunstnere er en koncertforening der har til formål: gennem koncerter og lignende
arrangementer at udbrede kendskabet til ny kompositionsmusik af lokale, nationale og internationale komponister
fremført af lokale, nationale og internationale ensembler, og fremme musik der trods sin kunstneriske kvalitet kun
undtagelsesvist findes på de sædvanlige koncertprogrammer.
§3 Adgang til optagelse som medlem står åben for alle.
§4 Ordinær generalforsamling holdes hvert år indenfor tidsrummet 1. marts – 31. marts. Den indkaldes af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse, indeholdende dagsordenen.
§5 Det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår, der er kalenderåret, kan gennemses ved henvendelse til
et medlem af bestyrelsen.
§6 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal
indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab med status
4. Valg til bestyrelsen ifølge vedtægternes §11
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af kontingentsatser, gældende for det efterfølgende kalenderår
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
§7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Senest 14 dage efter, at en repræsentativ del af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen har begæret
indkaldt en ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til en sådan.
§8 Forslag som ønskes sat under behandling og afstemning på den ordinære generalforsamling – under
dagsordenens punkter 4, 5, 6 og 7 – skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. februar, og udsendes sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
§9 Der udfærdiges referat fra generalforsamlingen. Referatet skal godkendes af bestyrelsen før det offentliggøres.
§10 Generalforsamlingsbeslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
For at kunne stemme kræves personligt fremmøde.
Afstemninger foretages ved håndsoprækning, med mindre en af de tilstedeværende kræver skriftlig afstemning.
§11 Foreningens bestyrelse består af 4 medlemmer og 1-2 suppleanter, der vælges for to år ad gangen,
suppleanterne dog kun for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger herunder en formand, næstformand og
kasserer.
Revisor vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
§12 Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum,
således at to tredjedele af de afgivne stemmer i begge tilfælde er for opløsningsforslaget.
§13 Alle tidligere vedtægter for foreningen træder hermed ud af kraft.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 23. april 2011.

