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Vedtægter for Jyllinge Festival 
 

§ 1. Foreningens navn er Jyllinge Festival. Hjemstedet er Jyllinge By, Roskilde Kommune. 

 

§ 2. Foreningens formål er med hjælp fra Offentlig-Privat-Projekter (OPP), fonde og støtte 
fra interesserede enkeltpersoner og grupper, at skabe en oplevelse af samhørighed og 
fællesskabsfølelse i vores lokalområde. Dette skal ske gennem et netværk, der er samlet 
af så mange interessenter som muligt: lokale foreninger, sportsklubber, folkeskoler, 
kulturskolen, institutioner, erhvervslivet etc. 

Jyllinge Festival er en begivenhed, der er kendetegnet ved at henvende sig til hele 
familien, en festival for både børn og voksne, gamle og unge. Intentionen 
indeholder både tanker om fed musik og underholdning, aktiviteter rundt om i byen 
Jyllinge m.m.  

 

§ 3. Foreningen finansieres via bidrag fra fonde, tilskud, sponsorater og frivillige bidrag mv. 
samt indtægter fra foreningens aktiviteter. 

 

§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 

a. formand 
b. næstformand 
c. kasserer 
d. sekretær 
e. yderligere 3 menige medlemmer. 

stk.1 Bestyrelsens medlemmer og revisorer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen.  

stk.2 Formanden, sekretæren og et menigt medlem er på valg i lige år. Næstformand, 
kasserer og to menige medlemmer er på valg i ulige år. Alle bestyrelsesposter skal 
besættes på stiftende generalforsamling. 

stk.3 Der vælges mindst en suppleant til bestyrelsen for 1 år. 

stk.4 Valgbare er medlemmer der har været medlem af foreningen i mindst 1 år. Undtaget 
er stiftende generalforsamling 2014.  

stk.5 Bestyrelsen kan udelukke et menigt medlem af foreningen. Ved udelukkelse af et 
medlem kræves mindst 2/3 stemmer i bestyrelsen. 

stk.6 Forretningsudvalget består af; formand, næstformand og kasserer. 
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§ 5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden 
udgangen af marts måned. Den skal indkaldes til medlemmerne pr. e-mail med mindst 4 
ugers varsel. 

stk.1 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Bestyrelsen udsender dagsorden med evt. forslag senest 8 dage inden 
generalforsamlingen. 

stk.2 Stemmeret har personer, der er medlemmer af foreningen og har været medlem 
mindst 4 uger forud for generalforsamlingen. 

stk.3 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over 
halvdelen) af de fremmødte. Hvis blot én deltager i generalforsamlingen ønsker det, 
afholdes skriftlig afstemning. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

 

§ 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

6. Eventuelt behandling af indkomne forslag 

7. a) Valg af bestyrelse i henhold til §4 
b) Valg af mindst en suppleant 
c) Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår 

9. Eventuelt 
 
 
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom til 
formanden med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes 
senest 4 uger efter at kravet er modtaget, og den skal indvarsles med mindst 2 ugers 
varsel med angivelse af dagsorden. Almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte 
medlemmer er gældende. 
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§ 8. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den 
til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer 
med gyldig kvittering for medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. 
 
Et medlem kan på generalforsamlingen kun bære én fuldmagt for ét andet gyldigt medlem. 
 
 

§ 9. Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening. 

stk.1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af 
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive 
formue. 

stk.2 Forretningsudvalget kan tildele enkelt prokura. 

stk.3 Ved køb, pantsætning eller salg af ejendele med salgsværdi på mere end 1.000 DKK 
eller fast ejendom kræves dog underskrift af det samlede forretningsudvalg. 

 

§ 10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. 
Ved eventuelle afstemninger kræves simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. Der skrives referat over vedtagne beslutninger. Referatet 
godkendes ved næste bestyrelsesmøde. 

 

§ 12. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

§ 13. Ændringer i vedtægterne skal godkendes på en ordinær generalforsamling og en 
umiddelbart efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som skal varsles jf. §7. 

 

§ 14. Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ordinære 
generalforsamling og på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer 
herfor. Foreningens aktiver skal i så fald anvendes til fordel for kulturelle formål i Jyllinge 
By og omegn. 

 

__________   _______________________________ 

Dato    Dirigent 


