
Vedtægter for Mariefestival, Ansager. 

 

§ 1. Foreningens Navn og Hjemsted 

Foreningens navn er Mariefestival, Ansager, og dens hjemsted er Varde Kommune. 

 

§ 2. Foreningens Formål: 

Foreningens formål er 

-at arrangere live-musik fra flest mulige kunstnere. 

-at involvere foreninger, organisationer og borgere i Varde Kommune i arrangementet. 

-at opretholde Ansager på det kulturelle landkort. 

-at bidrage til finansiering af forenings- og idrætslivet i Varde Kommune bl.a. gennem hel eller 

delvis udlodning af driftsoverskud. 

 

 § 3. Medlemmer: 

Som medlem af foreningen kan alle, der vil bidrage til foreningens formål, optages 

Herunder: 

Borgere- Foreninger – Virksomheder – Organisationer – Institutioner m.fl. 

Foreningens bestyrelse udpeger af sin midte en ansvarlig for foreningens medlemsregister. 

Registeret skal forefindes i en skriftlig udgave med en elektronisk sikkerhedskopi, hvor 

sidstnævnte opbevares af formanden. 

 

§ 4. Kontingent: 

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent. Størrelsen på kontingentet fastsættes 

på den årlige generalforsamling. 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 

Medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til det af medlemmerne 

indbetalte kontingent 

Medlemmerne hæfter således ikke personligt for nogle af foreningens forpligtelser. 

 

 



§ 5. Regnskab og Revision: 

Regnskabsåret er kalenderåret 

Foreningens midler opbevares i foreningens pengeinstitut 

Revision vælges særskilt på generalforsamlingen (§7 - punkt 7) 

 

§ 6. Generalforsamling 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af 

marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig 

henvendelse til medlemmerne eller opslag på Ansager Info. 

Som skriftlig henvendelse gælder også e-mail. 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 

Udpegning og forslag af nye medlemmer til bestyrelsen skal finde sted senest 7 dage før 

generalforsamlingen, så evt. nye medlemmer kan præsenteres på generalforsamlingen. 

Der føres protokol over generalforsamlinger samt beslutninger i foreningens bestyrelse. 

 

§ 7. Dagsorden Generalforsamling: 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4. Godkendelse af bestyrelsens budget for det kommende år, herunder fastsættelse af 

kontingent. 

5. Orientering om udpegning af medlemmer til bestyrelsen jf. § 10, samt valg til bestyrelsen. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af revision og evt. suppleant. 

 

§ 8. Stemmeret og Afstemning: 

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent. 

Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. 

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmelighed, undtagen i de tilfælde hvor der til 

afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen (§ 11). 



Ved afstemning har foreninger, organisationer, virksomheder og institutioner 1 stemme pr. 

medlem af festivalforeningen. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Hvis mindst 3 stemmeberettigede medlemmer ønsker 

det, skal afstemningen være skriftlig. 

 

§ 9. Ekstraordinær Generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af 

medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en 

begrundet dagsorden. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal senest ske 14 dage efter, at krav er fremkom- 

met og indkaldes med samme varsel og på samme vis som den ordinære generalforsamling. 

 

§ 10. Bestyrelsens Ledelse: 

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 3 til 7 medlemmer. Bestyrelsen 

konstituerer sig én gang årligt i umiddelbar forlængelse af årets generalforsamling. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i 

forening. 

Bestyrelsesmedlemmer udpeges / vælges i stiftelsesåret ud fra fremlagt forslag på den stiftende 

generalforsamling. 

Til den fremtidige bestyrelse udpeges indtil 1 medlem af Ansager Idrætsforening, indtil 1 medlem 

af Ansager Borgerforening, indtil 1 medlem af Ansager Byudvikling og indtil 1 medlem af 

Mariehaven og 1-3 efter indstilling og valg på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen forestår udlodning af evt. overskudsandele i overensstemmelse med foreningens 

formålsbestemmelse.  

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart 

efter den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutningen træffes ved simpel stemme- 

flertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det 

nødvendigt, og der indkaldes med mindst 7 dages varsel. 

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, når mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for 

beslutningen. Inden da skal medlemmet have mulighed for at fremføre sine synspunkter, og 

medlemmet kan kræve eksklusionen afgjort på førstkommende generalforsamling. Indtil da 

beholder medlemmet sine rettigheder. 



På generalforsamlingen afgøres eksklusionen ved almindeligt flertal. 

 

§ 11. Vedtægtsændringer: 

Forslag til opløsning/nedlæggelse af foreningen eller ændring af foreningens vedtægter kan kun 

ske, såfremt dette vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 

mindst 14 dages og maksimalt 31 dages mellemrum. Forslaget kan kun vedtages, når mindst 2/3 af 

de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget ved begge 

generalforsamlinger. 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud foreninger omfattet af 

formålsbestemmelsen. Bestyrelsen udpeger den eller de berettigede, som overskuddet skal 

udloddes til. 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling:   

 

Ansager, den 27.03.2017 

 

 

Lisbet Steen Mortensen  Britta Buhl  Helge Engelbrecht 

 

 

Jane Vedstesen  Johnny Enghave Jesper Hinsch 

 

 

Per Thisted 


