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                                      § 1 

Foreningens navn er Spillemandskredsen. 

 

                                      § 2 

Foreningens formål er at virke for forståelsen og udbredelsen af spillemandsmusik fra 

perioden 1740-1850 samt nyere komponeret spillemandsmusik i den gamle stil - for 

folkedans, folkesang, egnsskikke samt den historiske baggrund. Formålet søges opnået 

gennem afholdelse af stævner, konferencer, kurser, instruktøruddannelser og 

studiekredse. Kurserne kan afholdes for en bred skare af instrumenter, hvor violin, 

klarinet, fløjte, kontrabas og harmonika er de mest centrale. Desuden deltager 

foreningen i danske, nordiske og andre mellemfolkelige arrangementer. 

 

                                      § 3 

Som medlem af foreningen kan optages enhver, det være sig enkeltpersoner eller 

spillemandsgrupper og andre, der udøver eller interesserer sig for dansk 

spillemandsmusik eller som ønsker at støtte foreningen. 

 



                                      § 4 

Foreningen er medlem af »Folkedans Danmark« og »Nordlek«. Endvidere kan 

foreningen være medlem af eller samarbejde med andre organisationer. 

 

                                      § 5 

   Stk. 1.  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen 

   Stk. 2.  I generalforsamlingen kan kun deltage medlemmer af foreningen. Alle 

fremmødte medlemmer har tale- og stemmeret. Styrelsens medlemmer har ved 

fremmøde hver 1 stemme. 

   Stk. 3.  Folkedans Danmark har 1 stemme.   

   Stk. 4.  Beslutninger træffes ved flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog 

under hensyn til § 12. Såfremt der på generalforsamlingen fremsættes ønske derom, 

afholdes skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

   Stk. 5.  Foreningens ordinære generalforsamling afholdes en søndag inden udgangen 

af marts, styrelsen fastsætter tid og sted. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 

mindst 8 ugers varsel ved bekendtgørelse i medlemsbladet samt til alle 

regionsbestyrelser med angivelse af foreløbig dagsorden. 

   Stk. 6.  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel af 

styrelsen, når denne finder anledning dertil, eller når mindst en fjerdedel af foreningens 

medlemmer fremsætter skriftligt ønske derom, bilagt redegørelse for de punkter, der 

ønskes behandlet. 

   Stk. 7.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være 

indgivet til formanden senest 1 måned inden generalforsamlingen, dog senest 5 dage 

før deadline til medlemsbladets januar-nummer hvis forslaget ønskes med i 

indkaldelsen til generalforsamlingen. 

   Stk. 8.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende 

punkter: 

 1  Valg af dirigent 

 2  Valg af referent 

 3  Formandens beretning forelægges til godkendelse  

 4  Fremlæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse 

 5  Behandling af indkomne forslag fra foreningens medlemmer eller styrelsen 

 6  Fastsættelse af kontingent 

 7  Styrelsens arbejdsplan for det kommende år 

 8  Valg af formand 

 9  Valg af styrelsesmedlemmer 

10  Valg af 2 suppleanter 

11  Valg af bilagskontrollant og suppleant hertil 

12  Eventuelt 

 

 

                                      § 6 

Foreningen ledes af en styrelse på indtil 7 medlemmer. Formanden vælges for 2 år ad 

gangen på generalforsamlingen. De øvrige styrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 

gangen, således at halvdelen hvert år er på valg. Såfremt dette antal er ulige, er det 

største antal på valg de ulige år. Genvalg kan finde sted. 



Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på førstkommende 

styrelsesmøde med næstformand, en kasserer og en sekretær. Afgår formanden midt i 

en valgperiode, indtræder næstformanden som formand, og 1.-suppleanten indkaldes til 

styrelsen. Der føres forhandlings- og beslutningsreferat over styrelsesmøder. 

Referat af forhandlinger og vedtagelser på generalforsamlinger udarbejdes af den af 

generalforsamlingen valgte referent. Dette referat godkendes og underskrives af 

referent, dirigent samt formand. 

Styrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte udvalg blandt eller udenfor 

sine medlemmer; dog skal mindst ét af udvalgets medlemmer være medlem af 

styrelsen eller en af styrelsen udpeget kontaktperson. 

 

                                      § 7 

Regnskab revideres af bilagskontrollant valgt af generalforsamlingen. Valget gælder 

for 2 år. 

 

                                      § 8 

Foreningen er ikke en fagforening og kan som sådan ikke bruges til afgørelse af 

ansættelsesmæssige spørgsmål for det enkelte medlem. 

 

                                      § 9 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være revideret inden 

generalforsamlingen og udsendt til deltagerne i generalforsamlingen. 

   

                                    § 10 

Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt med en måneds varsel inden udgangen af 

kalenderåret. Restance medfører automatisk sletning som medlem af foreningen. 

 

                                     § 11 

   Stk. 1 Foreningen er organisatorisk inddelt i 5 regioner, der følger de 5 offentlige 

regioner geografisk. 

   Stk. 2 Hver region ledes af en bestyrelse (5 el.7personer), som vælges fra hele 

regionen. Regionsbestyrelsen er at betragte som et underudvalg under 

Spillemandskredsen. 

   Stk. 3 Regionsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær 

og kasserer. 

   Stk. 4 Økonomisk fungerer regionerne selvstændigt. Som underudvalg under 

Spillemandskredsen  skal regionen indsende det reviderede regnskab til 

Spillemandskredsens kasserer. 

 

             § 12 

Til varetagelse af beslutninger om ændringer af vedtægter eller om foreningens 

opløsning kræves det, at der på generalforsamlingen skal være minimum 5 medlemmer 

til stede fra hver af de 5 regioner, og at beslutninger derom vedtages med mindst 2/3 af 

de afgivne stemmer. Såfremt nævnte stemmetal ikke opnås, er forslaget bortfaldet. 

Hvis det nævnte antal medlemmer ikke er til stede, og forslaget fastholdes, indkaldes 

til ekstraordinær generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de 

afgivne stemmer uden hensyntagen til antallet af tilstedeværende medlemmer. 



 

                                    § 13 

Til at forpligte foreningen kræves underskrift af formanden og ét styrelsesmedlem, ved 

køb og salg samt pantsætning af fast ejendom dog af den samlede styrelse. Styrelsen er 

berettiget til at meddele en valgt kasserer fuldmagt til at kvittere for løbende ind- og 

udbetalinger. 

 

                                     § 14 

Opbevaring, udgivelse og salg af noder m.m. med tilknytning til foreningens virke og 

dermed beslægtet virksomhed sker gennem salgsudvalget. 

 

                                     § 15 

Såfremt Spillemandskredsen opløses, tilfalder de Spillemandskredsen tilhørende 

midler Dansk Folkemindesamling. Hvis Spillemandskredsen i en periode stilles i bero, 

bedes Dansk Folkemindesamling varetage og have tilsyn med Spillemandskredsens 

midler. 

Udlodning af foreningens aktiver kan ikke ske til enkeltpersoner. 

 

Vedtaget på sendemandsmødet i Grenå d. 8. oktober 1995 

Ændret på sendemandmødet i Roskilde d. 7. marts 2004  

Ændret på sendemandsmødet d. 19. marts 2006 

Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. juni 2014 

Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling  d. 5. marts 2017 
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