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§ 1 – Navn
Stk. 1: Landsforbundets navn er Musisk Oplysnings Forbund (MOF), og dets hjemsted er formandens
bopæl.
Stk. 2: Forbundet er foreningsregistreret.

§ 2 – Formål
Stk. 1: MOF har til formål


at støtte og fremme initiativer på amatørmusisk basis,



at udbrede kendskabet til de muligheder for medmenneskelig kommunikation og personlig
oplevelse, som beskæftigelsen med de musiske fag indebærer,



at varetage medlemmernes interesser over for myndighederne

Stk. 2: Formålet søges opfyldt ved


at tilbyde folkeoplysende
med musiske emner,



at samarbejde med andre folkeoplysende foreninger og organisationer på amatørmusikom‐
rådet for at skabe de bedst mulige vilkår for deltagerne.

undervisning

og

kurser

samt

andre

arrangementer

Stk. 3: Landsforbundet er uafhængigt af partipolitik.

§ 3 - Medlemskab
Stk. 1: Medlemmer er
A. De lokalt etablerede MOF foreninger oprettet i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.
B. Stifterne af MOF, “Dansk Amatør Orkesterforbund” (DAO) og “Dansk Amatørorkester Sam‐
virke” (DAOS)
C. Organisationer, der efter repræsentantskabets godkendelse optages som medlemmer
Stk. 2: Medlemmerne forpligter sig til at støtte MOF’s arbejde, ligesom MOF forpligter sig til at støtte
medlemmernes arbejde.
Stk. 3: De under stk. 1a nævnte foreninger betaler et medlemskontingent, der fastsættes af det ordi‐
nære repræsentantskab.

§ 4 - Indmeldelse/Udmeldelse
Indmeldelse sendes skriftligt til landsforbundet. Udmeldelse sker pr. 1. januar, ligeledes skriftligt og
med en måneds varsel.

§ 5 - Økonomi
Stk. 1: Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2: Kontingentopkrævning sker efter bestyrelsens anvisninger senest 15. december.
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§ 6 - Tegningsregler
Stk. 1: Landsforbundet tegnes af formanden. I tilfælde af formandens forfald tegnes forbundet af den
øvrige bestyrelse i forening.
Stk. 2: Landsforbundet hæfter kun for forpligtelser med den landsforbundet til enhver tid tilhørende
formue.
Stk. 3: Der påhviler ikke landsforbundets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse,
forudsat at disses handlinger er sket inden for rammerne af disse vedtægter, repræsentantskabsmø‐
dets lovlige beslutninger og den almindelige lovgivning.

§ 7 – Bestyrelse og revision.
Stk. 1: Repræsentantskabet vælger for en periode af to år en bestyrelse på fem medlemmer.
Stk. 2: Formanden og et medlem vælges i lige år, de øvrige 3 medlemmer i ulige år.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 4: Repræsentantskabet vælger en suppleant for bestyrelsen for en etårig periode. Suppleanten
bør deltage i bestyrelsesarbejdet ‐ dog uden stemmeret.
Stk. 5: Bestyrelsen leder landsforbundet mellem repræsentantskabsmøderne og har ansvaret for, at
vedtægterne og den almindelige lovgivning overholdes.
Stk. 6: Repræsentantskabet vælger hvert år en revisor for en toårig periode og en revisorsuppleant
for en etårig periode.
Stk. 7: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og uddelegere opgaver til personer uden for bestyrelsen,
herunder udpege repræsentation i andre organisationer. Bestyrelsen fastsætter opgavens art og
omfang.
Stk. 8: Det bemærkes, at arbejdet i bestyrelse og folkevalgt revision er ulønnet.

§ 8 – Bestyrelsens forretningsorden
Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2: Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol for sine møder.
Stk. 3: Bestyrelsen råder over landsforbundets midler i overensstemmelse med vedtægterne og re‐
præsentantskabets trufne beslutninger.
Stk. 4: Bestyrelsesmøder afholdes, når blot ét af bestyrelsens medlemmer kræver det.
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne til stede.
Stk. 6: Bestyrelsen vedtager ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 7: Udtræder i årets løb et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten automatisk i bestyrelsen
indtil næste repræsentantskabsmøde. Udtræder formanden, indtræder suppleanten som før nævnt,
og bestyrelsen konstituerer sig indtil næste repræsentantskabsmøde.
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§ 9 - Repræsentantskabsmøde
Stk. 1: Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og består af de under § 3, stk. 1 nævn‐
te medlemmer.
Stk. 2: Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 30. april.
Stk. 3: Repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst en måneds varsel.
Stk. 4: Bestyrelsen kan invitere relevante personer til repræsentantskabsmødet. Disse har ikke
stemmeret, men er valgbare.
Stk. 5: Det er de enkelte medlemmers ansvar, at navne og adresser er ajourførte.
Stk. 6: Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden for mødet og vedlægges det reviderede
årsregnskab.
Stk. 7: Eventuelle forslag skal udsendes senest 8 dage før mødet.
Stk. 8: Kun forslag, der er opført på dagsordenen, kan bringes til afstemning. Herfra er undtaget æn‐
dringsforslag i forbindelse med de i dagsordenen anførte punkter.
Stk. 9: Opstilling til valg kan ske på selve mødet.
Stk. 10: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når
mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af,
hvilke emner man ønsker optaget på dagsordenen. Indkaldelse sker som ved det ordinære repræsen‐
tantskabsmøde.

§ 10 - Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde
Stk. 1: Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punk‐
ter:
1. Valg af ordstyrer, beslutning om repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling og optælling af
stemmer.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse
5. Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det kommende år til godkendelse
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg for et år af suppleant til bestyrelsen
8. Valg for to år af èn revisor og for ét år af en revisorsuppleant
9. Eventuelt.
Stk. 2: Forslag til behandling under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsen‐
tantskabsmødet.
Stk. 3: Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.
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§ 11 - Deltagelse i/stemmeret ved repræsentantskabsmøde
Stk. 1: Ethvert medlem af landsforbundet (§ 3, stk. 1) kan deltage i repræsentantskabsmødet med
taleret. Hver enkelt fremmødt kan højst afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
Stk. 2: På repræsentantskabsmødet råder de under § 3, stk. 1 a nævnte foreninger over én stemme
for hver påbegyndt 1000 holdtimer i det forudgående regnskabsår.
Stk. 3: Hver af de under § 3, stk. 1 b og c nævnte organisationer har én stemme. Der kan ikke stem‐
mes ved fuldmagt
Stk. 4: Alle valg og forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Til vedtægtsændringer fordres, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 5: Referat af repræsentantskabsmødet skal underskrives af ordstyrer samt de bestyrelsesmed‐
lemmer, der er til stede ved repræsentantskabsmødet, og udsendes til samtlige repræsentanter.

§ 12 - Opløsning
Stk. 1: Landsforbundet kan opløses, hvis to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder afholdt
med mindst tre måneders interval godkender dette med en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne
stemmer.
Stk. 2: Der kan ikke indkaldes til det sidste af repræsentantskabsmøderne, førend referat af første
møde er udsendt til samtlige repræsentantskabsmedlemmer.
Stk. 3: Ved opløsning tilbageføres eventuelle offentlige midler til de tilskudsgivende myndigheder,
mens MOF’s egne midler tilbageføres til anden amatørmusisk virksomhed inden for DAMU/DAKU
organisationerne efter nærmere aftale.
Stk. 4: Sidste repræsentantskabsmøde skal samtidig fastlægge vilkårene for opløsningen under hen‐
syntagen til formålsparagraffen, vedtægterne og gældende lovgivning.

******
Oprindelige vedtægter er vedtaget på stiftelsesmødet den 7. maj 1968 og ændret den 12.10.1972,
21.10.1973, 22.10.1983, 27.11.1986, 1.12.1990, 22.3.1991, 18.11.1991, 27.11.1993 og den 20.4.1997

Nærværende vedtægter er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 20.4.1997, æn‐
dret den 15.3 1998 og 11.3.2001 og senest den 9.4.2005

