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Vedtægter for foreningen Intermezzo - Horsens Musikselskab 

§ 1 
Foreningens navn er: Intermezzo - Horsens Musikselskab. Foreningen er stiftet den 15. august 1979 som 
Horsens Musikselskab, og navneændringen, Intermezzo - Horsens Musikselskab, er vedtaget ved 
Generalforsamlingen i 2022. Hjemsted: Horsens Kommune 

§ 2 
Intermezzo - Horsens Musikselskab har til formål at fremme kendskabet til og interessen for musik indenfor 
den klassiske genre. Dette sker ved afholdelse af koncerter og arrangementer. Foreningen arbejder 
desuden på at udvide det klassiske publikum i Horsens, således at musikken er for alle – uanset baggrund 
og musikalsk erfaring. IM har et særligt fokus på at inspirere børn og unge til at lytte til klassiske toner.   
 
§ 3 
Foreningens bestyrelse fastsætter billetpriser, rabatsystemer, abonnementsformer og medlemskontingent. 
Dette foregår i dialog med Horsens Ny Teaters administration. 
Foreningens medlemmer udgøres af abonnenter. Abonnementsformerne og rabatordningerne, som 
defineres af bestyrelsen, indeholder et medlemskontingent. 
 
§ 4 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 
dages varsel og med angivelse af dagsorden. Den ordinære generalforsamling omhandler udelukkende 
aktiviteter i og regnskab for det netop afsluttede regnskabsår. 
Alle indkaldelser til generalforsamling foregår elektronisk og offentliggøres på hjemmesiden. Såvel 
ordinære som ekstraordinære indkaldelser skal være skriftlige. 
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage inden Generalforsamlingen. 
 
§ 5 
Dagsorden til ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Horsens Ny Teaters administration fremlægger det reviderede regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af: 

a. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som er på valg 
b. Revisor 

6. Eventuelt 
 
§ 6 
Et medlemsbevis fra den sæson, som Generalforsamlingen behandler, er personligt adgangskort til 
Generalforsamlingen og giver medlemmet en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
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§ 7 
Alle stemmer på Generalforsamlingen, fraset vedtægtsændringer, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved 
stemmelighed bortfalder forslaget. 
Afstemningen skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. 
 
§ 8 
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 1 
bestyrelsesmedlem vælges i ulige år – disse vælges for en 2-årig periode. 
Der vælges mindst 2 suppleanter – disse vælges for en 1-årig periode. 
Der vælges mindst 1 revisor – denne vælges for en 1-årig periode. 
Genvalg for alle kan finde sted. 
 
§ 9 
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter Generalforsamlingen. 
 
§ 10 
Såfremt bestyrelsen mellem generalforsamlingerne kommer under 3 medlemmer, kan bestyrelsen supplere 
sig med foreningsmedlemmer, hvis der ikke er flere valgte suppleanter. Der kan dog højst suppleres med 2 
ikke-suppleanter imellem hver generalforsamling, og disse skal på valg ved førstkommende 
generalforsamling. 
 
§ 11 
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse og arrangerer foreningens koncerter og arrangementer med 
ansvar overfor Generalforsamlingen. 
Kassereren er Horsens Ny Teater. Horsens Ny Teater forestår administration af billetsalg, markedsføring, 
budget/regnskab m.v. for foreningen. 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Formand og kasserer har fuldmagt til at 
modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Der må kun bruges penge, som bestyrelsen har 
bevilget – fraset beløb til administrative omkostninger. 
Bestyrelsens medlemmer har gratis adgang til koncerterne og arrangementerne. 
 
§ 12 
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen og er beslutningsdygtige, når mindst formanden og et andet 
medlem er til stede. Såfremt formanden er forhindret i at udføre sit hverv, træder næstformanden i dennes 
sted med samme rettigheder og forpligtelser. 
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, men de har ikke stemmeret. 
Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  
Der føres protokol over forhandlingerne. 
Bestyrelsesmøder skal afholdes så ofte, formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det, og der indkaldes 
med mindst 14 dages varsel – ved hastesager dog kortere varsel. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med medlemmer uden for bestyrelsen til løsning af særlige opgaver. 
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§ 13 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der 
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for hæftelse. 
Bestyrelsen kan ikke på foreningens vegne optage lån, foretage overtræk på bankkonti, indgå 
kautionsforpligtelser eller sikkerhedsstillelser, uden dette godkendes på en generalforsamling med mindst 
¾ flertal, og hvor der er fremmødt mindst 5 medlemmer udover bestyrelsen. 
Generalforsamlingens tilsagn offentliggøres på foreningens hjemmeside og må først tages i anvendelse 
8 dage herefter. 
 
§ 14 
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  
Foreningens midler søges suppleret gennem offentlige og private tilskud.  
Foreningens midler skal anbringes på konti i anerkendte pengeinstitutter i foreningens navn. 
 
§ 15 
Ændringer af vedtægter kan finde sted på den ordinære generalforsamling. 
Ændringer vedtages ved simpel stemmeflerhed. 
 
§ 16 
Bestyrelsen kan, på eget initiativ og/eller foranledning af forslag om vedtægtsændringer fra medlemmerne, 
vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer udsendes samtidig 
med indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpel stemmeflerhed kan vedtage 
ændringerne. 
 
§ 17 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal altid ske med mindst 14 dages varsel. Dagsorden 
udsendes samtidig og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Såfremt dagsordenen indeholder forslag 
til vedtægtsændringer, skal den præcise ordlyd af disse forslag fremgå heraf. 
 
§ 18 
Beslutning om foreningens opløsning tages på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 
mindst 14 dages varsel og med dette ene punkt på dagsordenen. Her skal mindst ¾ af de tilstedeværende 
medlemmer stemme for en opløsning. 
Hvis der ikke kan opnås ¾ flertal, afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling mindst 3 uger senere 
med kun dette ene punkt på dagsordenen. Her kan foreningens opløsning, uanset antal fremmødte, 
vedtages ved simpel stemmeflerhed. 
Ved opløsning af Intermezzo – Horsens Musikselskab overdrages foreningens aktiver til Horsens Kommune 
til anvendelse efter foreningens formål. 
 
 
 
Horsens, juni 2022 
 


