
Vedtægter for foreningen Drumspot 
  
 
          § 1 
Foreningens navn er Drumspot, og har hjemsted i Århus Kommune. 
 
 § 2 
Foreningens formål er at afholde trommefester/drumspot for fred, og evt. andre lign. arrangementer. 
Gennem internationale, nationale og lokale netværk støtter foreningen fredelige og velgørende formål. 
 
 § 3 
Drumspot er en forening for udøvende kunstnere og kulturarbejdere inden for bl.a. dans, musik, artisteri og 
øvrige der støtter foreningens formål. Som aktiv medlem kan optages kunstnere, kulturarbejdere og 
sympatisører, der støtter gruppens formål og virke. Som passivt medlem optages alle deltagere i foreningens 
arrangementer. 
 
 § 4 
Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling, og består af formand, næstformand og 
kasserer. Ved generalforsamlingen vælges tillige en revisor. Foreningen tegnes af formanden eller kasseren, 
som efter behov kan udskrive fuldmagt til enhver af foreningens medlemmer. 
 
 § 5  
Al indtjening til foreningen er foreningens ejendom. Et evt. overskud anvendes til støtte for foreningens formål. 
Foreningen kan udbetale honorarer til medlemmer i forbindelse med produktioner og opførelser.  
Alle medlemmer betaler et på generalforsamlingen fastlagt årligt kontingent. 
 
 § 6 
Foreningen afholder ordinær generalforsamling i oktober måned. Bestyrelsen indkalder alle registrerede 
medlemmer skriftligt hertil med mindst 14 dages varsel.  
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, hvor følgende punkter skal indgå: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse og revisor 
6. Eventuelt 
 
Forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt bare ét af 
bestyrelsesmedlemmerne eller mere end 1/2 af medlemmerne fremsætter ønske om det. Dette skal ske med 14 
dages varsel, skriftligt og til alle registrerede medlemmer.  
 
 § 7 
Foreningen kan opløses ved en generalforsamlingsbeslutning, og såfremt der er flertal herfor blandt de 
fremmødte af foreningens medlemmer. For at effektuere en beslutning om nedlæggelse af foreningen skal det 
vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. 
Eventuelt overskud ved foreningens ophør går til fredelige og velgørende formål efter bestyrelsens valg. 
 
 
Som vedtaget på den stiftende generalforsamling 3. oktober 2007. 
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