VEDTÆGTER
§ 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL
1.1
NAVN:
Foreningen Global Copenhagen
1.2
HJEMSTED:
Københavns Kommune
1.3
FORMÅL:
At sikre drift af et verdensmusik-spillested med hjemsted i Københavns
Kommune. Spillestedet skal præsentere dansk og udenlandsk verdensmusik
på et højt kvalitetsniveau og med stor stilistisk spredning.
Foreningen kan iværksætte og tilslutte sig andre aktiviteter, der tjener til at
styrke det levende verdensmusikmiljø samt musiklivet i Danmark og dansk
musik i udlandet.
§ 2 MEDLEMSKAB
2.1
Som medlem af foreningen kan optages enhver der ønsker at støtte
foreningens formål. Medlemskabet kan enten være personligt eller
institutionelt. Stemmeret på foreningens generalforsamling opnås efter betalt
kontingent. Ved generalforsamlingen opnås stemmeret mod forevisning af
gyldig kvittering for betalt kontingent.
2.2
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis kontingentrestancen er længere
end 6 måneder, eller hvis medlemmet, efter bestyrelsens opfattelse,
modarbejder foreningens formål. En af bestyrelsen besluttet eksklusion af et
medlem kan af medlemmet begæres omstødt (uden opsættende virkning)ved
en skriftlig afstemning på den førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 3 HÆFTELSE
3.1
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen
sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på
foreningens vegne.

3.2
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene
skal være formanden.
§ 4 LEDELSE
4.1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer og 3 suppleanter, der
vælges på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen er bemyndiget til at
foretage de nødvendige økonomiske dispositioner for at oprette og sikre
driften af foreningens spillested, jfr. §§ 1.3 & 3.1. Bestyrelsen kan give
prokura til foreningens ansatte. Suppleanterne kan deltage i
bestyrelsesmøder, uden stemmeret.
4.2
Valg til bestyrelsen sker for en periode af 3 år. Der vælges hvert år på den
ordinære generalforsamling således, at 2 medlemmer af bestyrelsen er på
nyvalg hvert år.
Såfremt der, ved bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen, skal ske
valg til mere end 2 bestyrelsespladser, opnår de 2 valgte med det højeste
antal stemmer valg for 3 år. De følgende vælges for en periode der svarer til
det udtrådte bestyrelsesmedlems resterende valgperiode, 1 eller 2 år. 3
suppleanter vælges hvert år for en periode af et år.
De bestyrelsesmedlemmer, der vælges ved den stiftende generalforsamling,
er på valg de følgende år således at de der opnår flest stemmer, sidder
længst.
4.3
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, indtræder den af de 3
valgte suppleanter med det højeste stemmetal, i resten af indeværende
generalforsamlingsperiode. På næste ordinære generalforsamling sker der
nyvalg til bestyrelsen for det udtrådte bestyrelsesmedlem, jfr. § 4.2
4.4
Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand.
Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes fravær.
4.5
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden indkalder
skriftligt til møder i bestyrelsen med mindst 6 dages varsel samt med
angivelse af dagsorden.
4.6
Bestyrelsen påser at foreningen drives i overensstemmelse med sit formål, §
1.3, og, at foreningen og den deraf afledte virksomhed drives i
overensstemmelse med god skik for musikvirksomhed, i respekt for indgåede
aftaler samt i henhold til dansk lovgivning.

4.7
Tavshedspligt: medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter må ikke
uberettiget videregive, hvad det under udøvelsen af dets hverv har fået
kendskab til.
§ 5 Generalforsamling
5.1
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved almindeligt
brev eller e-mail til hvert medlem med mindst 14 dages og højst 4 ugers
varsel. Det er medlemmets eget ansvar at informere foreningen om ændring
af kontaktoplysninger.
5.2
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden 3 måneder efter
udløbet af regnskabsåret.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamlingen skal omfatte:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Foreningens reviderede årsregnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent for perioden frem til næste ordinære
generalforsamling
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
5.3
Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest 8
dage forud for generalforsamlingen.
5.4
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af 1/3 af
foreningens medlemmer eller besluttes ved simpelt flertal i bestyrelsen.
Indkaldelsesvarsel for ekstraordinær generalforsamling er mindst 14 dage og
højst 4 uger.
5.5
På Generalforsamlingen kan et medlem højst repræsentere ét andet medlem
ved skriftlig fuldmagt hvis medlemmet ikke kan give møde.

§6

Budget og regnskab

6.1
Foreningen Global Copenhagen er underlagt lov og bekendtgørelse om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet. Der henvises i øvrigt til drifttilskudsbekendtgørelsen.
6.2
Foreningen udarbejder årligt et kommenteret budget for det kommende år
samt et kommenteret regnskab og en årsrapport over virksomheden det
forgangne år. Se ”Rammeaftale om det regionale spillested Global
Copenhagen”, § 8, for en præcisering af afrapporteringskravene.
6.3
Kort efter foreningens bestyrelses godkendelse af budgettet indsendes dette
til Københavns Kommune.
6.4
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
6.5
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller
autoriseret revisor, der i sin revisionspåtegning bl.a. skal udtale sig om,
hvorvidt modtagne, offentlige støttemidler synes anvendt i
overensstemmelse med formålet.
6.6
Kort efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet indsendes dette
med bestyrelsens og revisors underskrifter til Københavns Kommune.

§7

Vedtægtsændringer

7.1
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmer. De fremmødte skal udgøre mindst 50% af
foreningens medlemmer. Såfremt en vedtægtsændring godkendes ved
afstemning af 3/4 af de fremmødte medlemmer, men der ikke deltager 50%
af foreningens medlemmer i afstemningen, skal vedtægtsændringen
forelægges en ny generalforsamling. Denne skal afholdes med mindst 4
ugers afstand til den foregående og 3/4 af de fremmødte skal stemme for en
ændring for, at denne er gældende. Såfremt et ændringsforslag ikke kan
samle 3/4 tilslutning blandt de fremmødte, bortfalder forslaget.
7.2
Vedtægtsændringer skal godkendes af Københavns Kommune.

§8

Protokol

8.1
Over bestyrelsens møder og generalforsamlingen, føres en skriftlig protokol
der løbende godkendes af bestyrelses formand.
§9

Opløsning

9.1
Opløsningen af foreningen følger procedure og regler for vedtægtsændringer
(§7.1) med den forskel, at der i tilfælde af en nødvendig anden/ny
generalforsamling kræves almindeligt flertal for, at foreningen opløses.
9.2
Ved foreningens opløsning må ingen del af foreningens formue tilfalde
medlemmerne. Formuen anvendes til kulturelle formål i overensstemmelse
med foreningens formål efter generalforsamlingens beslutning.
Foreningens tilsynsførende myndighed skal godkende anvendelsen af
nettoformuen efter den selvejende institutions ophør.

