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Vedtægter for foreningen ROD pr. april 2015
§ 1. Navn og formål:
Stk. 1
Navn: Foreningens navn er ROD. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune

Stk. 2
Formål: ROD har til formål en gang årligt at arrangere folkemusikstævnet ROD og derved at styrke
sammenholdet blandt unge med interesse for folkemusik.

§ 2. Medlemskab:
Stk. 1
Alle unge fra 15 til og med 25 år der har interesse i foreningens formål og ikke tidligere har været
ekskluderet af foreningen, kan blive medlem af foreningen ved skriftlig begæring.

Stk. 2
Som deltager på et ROD-stævne opnås medlemskab af ROD indtil starten på næste års
ROD-stævne.

Stk. 3
ROD’s medlemmer betaler et årligt kontingent, som samtidig indgår i deltagergebyret for stævnet
ROD. Kontingentet vedtages af den siddende bestyrelse hvert år ved overdragelsesmødet.

§ 3. Generalforsamling:
Stk. 1
Generalforsamlingen er ROD’s øverste myndighed og afholdes hvert år på folkemusikstævnet
ROD i forbindelse med påsken. Alle medlemmer har stemmeret.

Stk. 2
Dagsordnen til ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang og godkendelse af formandens årsberetning.
4. Gennemgang og godkendelse af kassererens årsregnskab.
5. Evaluering af det pågældende års ROD stævne
6. Bestyrelsesvalg og valg af intern revisor
7. Eventuelt

Stk. 3
Ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 4
En enig bestyrelse eller 1/5 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær
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Generalforsamling.

Stk. 5
Såfremt folkemusikstævnet ROD bliver aflyst, afholdes generalforsamlingen i april.

Stk. 6
Dagsorden for ekstraordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter fra
ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden
3. Eventuelt

§ 4. Bestyrelse:
Stk. 1
ROD-bestyrelsen vælges af og iblandt medlemmerne af ROD, som mindst en gang har været
deltager på ROD-stævnet, på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen består af mindst 6 personer som er valgt på årsbasis og har til opgave at varetage
RODs interesser og arrangere det årlige ROD stævne.
Det er den ordinære generalforsamlings vurdering hvor mange personer der maksimalt kan sidde i
bestyrelsen. Den afgående bestyrelse kan give vejledning i forhold til arbejdsmængde i forhold til
deres antal.

Stk. 2
Ved indtrædelse i bestyrelsen indvilliger det pågældende medlem i automatisk medlemskab af
foreningen ROD i året for afholdelsen af næste stævne.

Stk. 3
På første møde efter valget af den nye bestyrelse, afholdes der et overdragelsesmøde hvor den
gamle og den nye bestyrelse mødes og ”ROD arbejdsmappen” overdrages. På dette
overdragelsesmøde vælges en formand og en kasserer, og der foretages en foreløbig fordeling af
arbejdsopgaver.

Stk. 4
Bestyrelsen har pligt til at føre og opdatere ”ROD arbejdsmappen” og hvad denne skal indeholde.

Stk. 5
Skulle det ske, at den siddende bestyrelse for ROD opløses, pålægges det denne, senest 3
måneder inden afholdelsen af ROD-stævnet, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 6
Bestyrelsen er bemyndiget til i tilfælde af frafald at supplere sig selv blandt ROD’s medlemmer til
og med næste ROD-stævne.

Stk. 7
ROD’s bestyrelse (arbejdsgruppen) har mulighed for at ansætte en ekstern økonomiansvarlig til at
forvalte ROD’s økonomi i samarbejde med ROD’s bestyrelse. Generalforsamlingen giver tilladelse
til at den eksterne økonomiansvarlige gives fuld råderet over foreningens økonomi, hvilket
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bekræftes af formanden der tegner foreningen. ROD’s bestyrelse (arbejdsgruppen) kan til enhver
tid afslutte samarbejdet, hvorved den eksterne økonomiansvarliges råderet stopper med
umiddelbar virkning, og kasseren i ROD’s bestyrelse overtager ansvaret for økonomien

§ 5. Koncertansvarlig:
Stk. 1
Bestyrelsen skal finde en koncertansvarlig i løbet af bestyrelsesåret.

Stk. 2
Den koncertansvarlige er den person, som har kontakt til de stævner og festivaler som ROD
skal spille på i det løbende år efter ROD-stævnet.

Stk. 3
Den koncertansvarlige skal helst være et være bestyrelsesmedlem, men kan også være et
menigt medlem, hvis bestyrelsen kan godkende dette.

Stk. 4
Den koncertansvarlige kan ikke tage økonomiske beslutninger uden aftale med bestyrelsen.

§ 6. Økonomi:
Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2
Revisorpåtegnet regnskab fremlægges for bestyrelsen før generalforsamlingen, og forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 7. Hæftelse:
Stk. 1
For ROD’s forpligtelser hæfter alene ROD’s formue. Hverken bestyrelsen eller de enkelte
medlemmer hæfter personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Stk. 2
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

Stk. 3
Kassereren har fuldmagt til at hæve på foreningens bankkonto.

Stk. 4
Foreningen kan ikke optage lån.

§ 8. Eksklusion:
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Stk. 1
2/3 af bestyrelsen kan ved generalforsamlingen indstille medlemmer til eksklusion.

§ 9. Vedtægtsændringer:
Stk. 1
Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer er for forslaget.

§ 10. Opløsning af ROD:
Stk. 1
Beslutningen om opløsning af ROD kan kun træffes på generalforsamlingen og kun ved 2/3 flertal.
Evt. formue doneres til et af generalforsamlingen bestemt velgørende formål.

