1. Foreningens navn: ”Ishøj Viseforening”.
2. Foreningens formål: Under uformelle former at fremme visens udbredelse
samt oplyse om genrens forfattere og komponister.
Der holdes viseaftener 8 gange om året, hvor hovedvægten lægges på at
skabe rammer for fællessang under ledelse af inviterede forsangere.
3. Som medlem i foreningen optages enhver, der har interesse for eller
udøver visesang m.v. som fritidsinteresse.
4. Foreningens hjemsted: Ishøj Kommune.
5. Foreningens ledelse:
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således at 2 medlemmer vælges i
ulige år og 3 medlemmer i lige år.
Derudover vælges der 2 suppleanter for et år.
Der vælges 1 revisor for to år samt 1 revisorsuppleant for et år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 formand, 1 næstformand,
1 sekretær og 1 kasserer.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Formanden og kassereren tegner foreningen.
6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og holdes en gang
om året i februar måned, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab, fastsættelse af kontingent samt betalingstermin.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 21
dages varsel ved skriftlig meddelelse med angivelse af tid og sted.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig med det
fremmødte antal medlemmer
7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen enten efter
skriftlig begæring af mindst 1/3 af medlemmerne, eller hvis bestyrelsen
finder det formålstjenstligt.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde,
som ved den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter begæring af
medlemmerne, skal disse samtidig med begæringen skriftlig meddele,
hvilke emner der ønskes behandlet.
8. Kontingent og betalingstermin fastsættes af generalforsamlingen efter
forslag fra den siddende bestyrelse, og gælder for 1 år ad gangen.
Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, kan bestyrelsen bortvise det
pågældende medlem.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt. Ved udmeldelse har
medlemmet intet krav på andel i foreningens formue.
9. Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31 december.
10. Vedtægtsændring kan kun vedtages af en generalforsamling og kun med
2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.
11. Opløsning af foreningen kan ske, hvis et simpelt flertal af de fremmødte
medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær
generalforsamling stemmer herfor.
I tilfælde af ophør skal eventuelt overskud gå til almennyttige formål
indenfor det folkeoplysende område i Ishøj Kommune.
12. Vedtaget på stiftende generalforsamling september 1987, ændret på
ordinære generalforsamlinger den 11. april 2003, den 12. april 2013 og
den 6. april 2018.

