Vedtægter for Det Danske Orgelselskab
§1
Selskabets navn er Det Danske Orgelselskab. Selskabet er stiftet den 18. november 1970.
§2
Selskabets formål er at udbrede forståelse og interesse for det klassiske pibeorgel. Endvidere er det selskabets formål at
virke for vedligeholdelse og bevaring af tidstypiske og værdifulde instrumenter samt at støtte videnskabelig og historisk
udforskning af navnlig danske orgler.
§3
Selskabet optager på begæring alle interesserede som medlemmer, se dog § 12.
§4
Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling finder sted med mindst en måneds varsel.
Som faste punkter på dagsordenen skal indgå:
1. Valg af dirigent for generalforsamlingen.
2. Valg af referent for generalforsamlingen.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning om selskabets aktivitet i det forløbne år forelægges til godkendelse.
5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse og valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og valg af 1 suppleant.
10. Eventuelt.
§5
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være selskabets formand i hænde senest 2 uger forinden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne eller mindst 20 medlemmer ønsker det.
§6
Selskabets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Der
afgår 3 medlemmer hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Ved afgang uden for tur, supplerer bestyrelsen sig selv blandt
suppleanterne.
Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg til løsning af nærmere betegnede arbejdsopgaver for selskabet.
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog nedenfor § 12. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
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§7
Selskabet tegnes i alle sager ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved transaktioner på mere end 25%
af balancen ifølge seneste godkendte regnskab kræves dog underskrift af formand samt 3 andre bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmerne af selskabet kan ikke påføres noget personligt økonomisk ansvar for selskabets anliggender.
§8
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog nedenfor § 13. På begæring
skal der afholdes skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§9
Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
§ 10
Medlemskontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Medlemmer, der er i restance, mister
medlemsrettighederne.
§ 11
Selskabet udgiver et medlemsskrift, hvis årlige antal numre til enhver tid fastsættes af bestyrelsen efter behov og under
hensyntagen til de til rådighed stående økonomiske midler, dog med mindst et nummer årligt. Bestyrelsen udpeger en
redaktør eller redaktionskomite.
§ 12
Eksklusion af et medlem og eventuel genoptagelse af et tidligere ekskluderet medlem kan kun finde sted efter
beslutning i bestyrelsen, hvor mindst 4 bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusion/genoptagelse. En sådan
beslutning kan af den pågældende indankes for den nærmest følgende generalforsamling.
§ 13
Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen med 2/3 flertal.
§ 14
I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder efter beslutning af den ophævende forsamling dets eventuelle økonomiske
midler en institution eller et formål, der skønnes i overensstemmelse med selskabets formål, jfr. § 2.
§ 15
Disse vedtægter afløser orgelselskabets vedtægter, vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 18. november
1970 med senere ændringer. Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på orgelselskabets ordinære
generalforsamling den 26. april 2014.
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