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Bydelsforeningen Musicon

Begæring om at få et forslag/emne behandlet på den ordinære
generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

Ethvert medlem har ret til at få forslag/emner behandlet på
generalforsamlingen.

Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14
dages varsel. Alle generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev
eller elektronisk til medlemmernes repræsentanter, jf. pkt. 7.5.
Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden for den pågældende
generalforsamling. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal
fremgå af indkaldelsen. Med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling skal følge den af bestyrelsen udfærdigede og af revisor
reviderede årsrapport samt budgetforslag for det indeværende
regnskabsår.

Foreningens administrator og den valgte revisor har ret til at deltage i
generalforsamling, uden stemmeret men har ret til at tage ordet på
generalforsamlingen.

Alle lejere af lejemål i Bydelsforeningens område på et endnu ikke
fastlagt minimumsetageareal eller mere har ret til at deltage i
generalforsamlingen med en person, der har taleret, men ikke
stemmeret. Det samme gælder for foreninger, der udøver kultur‐ og
fritidsaktiviteter, og som benytter lokaler i Bydelsforeningens område.
Det påhviler det medlem, der helt eller delvist ejer den pågældende
karréparcel at orientere disse lejere og bruger herom. Når bestyrelsen
har modtaget oplysning om sådanne lejere og brugere, indkaldes de til
generalforsamlingen og orienteres på samme måde som medlemmerne.
Bestyrelsen kan forlange dokumentation for, at de pågældende opfylder
betingelserne for at have ret til at deltage.

Forslag til ny formulering

Forslag til ændringer af vedtægterne
Nuværende formulering
7.6
Alle lejere af lejemål i Bydelsforeningens område på et endnu ikke
fastlagt minimumsetageareal eller mere har ret til at deltage i
generalforsamlingen med en person, der har taleret, men ikke
stemmeret. Det samme gælder for foreninger, der udøver kultur‐ og
fritidsaktiviteter, og som benytter lokaler i Bydelsforeningens område.
Det påhviler det medlem, der helt eller delvist ejer den pågældende
karréparcel at orientere disse lejere og bruger herom. Når bestyrelsen
har modtaget oplysning om sådanne lejere og brugere, indkaldes de til
generalforsamlingen og orienteres på samme måde som medlemmerne.
Bestyrelsen kan forlange dokumentation for, at de pågældende opfylder
betingelserne for at have ret til at deltage.

8.1.
Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14
dages varsel. Alle generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev
eller elektronisk til medlemmernes repræsentanter, jf. pkt. 7.5.
Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden for den pågældende
generalforsamling. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal
fremgå af indkaldelsen. Med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling skal følge den af bestyrelsen udfærdigede og af revisor
reviderede årsrapport med budgetforslag for det indeværende
regnskabsår.
9.1
Ethvert medlem har ret til at få emner behandlet på
generalforsamlingen.
9.2
Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære
generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.
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10.4
To medlemmer af bestyrelsen udpeges af Roskilde Byråd som
repræsentant for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon, første
gang på den ordinære generalforsamling, for perioder af to år ad gangen.

11.3
Derudover har Bydelsforeningen et fast minimumsbidrag i budgettet til
kultur og byliv. Minimumsbidraget til kultur og byliv udgør i 2015 3,00 kr.
pr. m2 bruttoetageareal opmålt i henhold til det enhver tid være
gældende bygningsreglement. Minimumsbidraget indekseres årligt med
stigningen i nettoprisindekset, således at stigningen fra januar i året før
generalforsamlingen til januar måned i året for generalforsamlingen
afholdelse danner grundlag for stigningen.

18.2
Musicon Sekretariatet under Roskilde Kommune varetager funktionen
som administrator af Bydelsforeningen indtil alle karréparceller er
bebygget. Roskilde Kommune kan opsige administrationsaftalen med et
varsel på 1 år.
18.3
Roskilde Kommunes årlige honorar for administrationen må ikke
overstige 25 % af Bydelsforeningens samlede indtægter i det enkelte
regnskabsår.

To medlemmer af bestyrelsen udpeges af Roskilde Byråd som
repræsentant for de kulturelle institutioner og aktører på
Musicon, første gang på den ordinære generalforsamling, for
perioder af to år ad gangen. Første gang sidder det ene medlem
dog kun 1 år.

Ingen ultimativ ejer/interessent/institution kan være repræsenteret
i bestyrelsen med mere end ét medlem i bestyrelsen, hvorfor
Roskilde Kommune ikke kan udpege et bestyrelsesmedlem, der
repræsenterer en aktør eller anden interessent, som allerede
direkte eller indirekte er repræsenteret via andet
bestyrelsesmedlem. Det skal således tilsikres, at bestyrelsen
repræsenterer så bred en kreds af interessenter i Musicon som
muligt.

Derudover har Bydelsforeningen et fast minimumsbidrag i budgettet til
kultur og byliv. Minimums‐ og maksimum bidraget til kultur og byliv kan i
2017 udgøre henholdsvis udgøre 3,00 kr. (minimum) og 4,00 kr.
(maksimum) pr. m2 bruttoetageareal opmålt i henhold til det enhver tid
være gældende bygningsreglement. Minimumsbidraget indekseres årligt
med stigningen i nettoprisindekset, således at stigningen fra januar i året
før generalforsamlingen til januar måned i året for generalforsamlingen
afholdelse danner grundlag for stigningen.

Bestyrelsen skal antage en administrator.

Musicon Sekretariatet under Roskilde Kommune kan være den valgte
administrator behjælpelig med den daglige drift af Bydelsforeningen.

Udgår, i det der er valgt en administrator i stedet for Musicon
Sekretariatet
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19.2

Ny 19.2.
Bestyrelsen og administrator er berettiget til at give alle meddelelser,
indkaldelser, opkrævninger m.v. i henhold til disse vedtægter ved digital
post (elektronisk post), ligesom dokumenter kan fremsendes ved fildeling
på internettet.

Ethvert medlem af foreningen skal oplyse e‐mailadresse eller tilsvarende
digital kontaktadresse til bestyrelsen og administrator. Medlemmet har
selv ansvaret for at underrette bestyrelsen og administrator om ændring
af disse oplysninger.

Meddelelser og dokumenter afsendt til den af medlemmet oplyst e‐
mailadresse eller tilsvarende digital kontaktadresse, anses som
fremkommet til medlemmet.

Dokumenter fremlagt via fildeling på internettet anses for korrekt
fremlagt, såfremt der via separat digital post er sket meddelelse herom
til medlemmet.
Bestyrelsen og administrator har, uanset ovenstående, ret til at give
meddelelser m.v. med almindelig post.
Alle vedtægtsændringer skal efterfølgende godkendes af Roskilde Byråd for at være gældende.

