
Love for Odense Skole- og Ungdomsorkesters Forældreforening 
 

§ 1 Navn og hjemsted: 

Odense Skole- og Ungdomsorkesters Forældreforening 
Adresse: Formandens adresse 
 
§ 2 Formål og virke: 

- at yde økonomisk støtte til Odense Skole- og Ungdomsorkester 

- at planlægge og indsamle kontakter 

- at udbygge kontakt til andre sammenslutninger  

- at arbejde til gavn for orkestret i samråd med bevilgende instanser og myndigheder 

§ 3 Medlemmer: 

Som aktive medlemmer kan optages forældre til børn og unge i skole-og Ungdomsorkesteret. 
Som passive medlemmer kan optages: 

a) Tidligere elever i Odense Skole- og Ungdomsorkester 

b) Øvrige personer med interesse for foreningens arbejde  

§ 4 Bestyrelsen: 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de 6 vælges for en to-årig periode på 
generalforsamlingen af og blandt foreningens aktive medlemmer, med 3 på valg hvert år. Det 7. 
medlem er den til enhver tid af Odense kommunes fritidsafdeling udnævnte leder af 
skoleorkesteret.  
Stemmeret har aktive medlemmer, som er fremmødt. Herudover har elever over 18 år, hvis 
forældre ikke er fremmødt, stemmeret til dagsordenens pkt. 5 ”Valg af medlemmer til 
bestyrelsen. ” Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med 1 
formand, 1 kasserer og en sekretær. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specialopgaver. 
2 af elevrådets udvalgte repræsentanter kan deltage i bestyrelsesmøderne. 
 
Stk. 2: Der vælges på generalforsamlingen, af og blandt foreningens aktive medlemmer, 2 
suppleanter, som er på valg hvert år. 
 
Stk. 3: Der vælges på generalforsamlingen, af og blandt foreningens aktive medlemmer, 2 
revisorer for en to-årig periode, med en på valg hvert år.  
Der vælges på generalforsamlingen af og blandt foreningens aktive medlemmer, 1 

revisorsuppleant, som er på valg hvert år.  

§ 5 Kontingent: 

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. 

§ 6 Regnskab: 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§ 7 Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes 1 gang årligt inden 
udgangen af marts og indkaldes med 14 dages varsel med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af suppleanter. 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

8. Eventuelt. 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8dage før generalforsamlingens 

afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af 

medlemmerne forlanger det. Den indkaldes med normalt varsel og med motiveret dagsorden. 

§ 8 Ophør: 

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun ske ved, at 2/3 af de fremmødte medlemmer 

på 2, med 3 ugers mellemrum, afholdte generalforsamlinger stemmer herfor. 

Ved opløsning overgår foreningens midler til Odense kommunes fritidsafdeling til videreførelse 
af lignende aktiviteter eller fordeles efter fritidsafdelingens skøn. 
 
Rettet på generalforsamlingen den 25. marts 2019 
 
    ______________________________ ooo000ooo ______________________________________________ 
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 5.oktober 1994 
 
- Ved en særlig indsats for Odense Skole-og Ungdomsorkester kan bestyrelsen foretage 

udnævnelse af personer til æresmedlem af Odense Skole-og Ungdomsorkester 
 
Æresmedlemmer i Odense Skole- og Ungdomsorkester er: 
 
  Den 12. december 1994 Karen Rungstrøm 
  Den 12. december 1994 Ove Rungstrøm  


