VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
ORGELKLUBBEN
§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 2
Orgelklubben viderefører navn og aktiviteter fra den tidligere Orgelklubben, som er stiftet og
drevet af Katrine Immerkjær Kristiansen.
Stk. 3
Orgelklubbens hjemsted er Tårnby Kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1
Orgelklubbens hovedformål er at få flere børn og unge i Danmark til at spille kirkeorgel.
Stk. 2
Til fremme af formålet rettes indsatsen især mod følgende tre områder:
a) Børnene: Det tilstræbes at rekruttere nye elever, skabe gode musikalske og sociale fællesskaber, udvikle
nye musikpædagogiske og sociale formater, udvikle det enkelte barns potentiale og bredere musikalske
dannelse og synliggøre de professionelle muligheder med orgelspil.
b) Lærerne: Det tilstræbes at uddanne organister til at undervise børn og unge i orgelspil. Dette foregår dels
ved udvikling af og udgivelse af undervisningsmateriale, dels ved kursusvirksomhed, som inddrager
repertoirekendskab, metodik, pædagogik og psykologi.
c) Folkekirken: Det tilstræbes at synliggøre musikkens betydning for kirkens liv og fællesskab og hjælpe
kirkerne med at igangsætte initiativer, der understøtter de ovennævnte aktiviteter.
Stk. 3
Orgelklubben ønsker desuden at inspirere og kvalificere den samlede nationale orgelpædagogiske indsats
ved at facilitere et årligt Orgelmøde for Repræsentantskabet og inviterede gæster med vidensdeling og
visionsarbejde.
Stk. 4
I Orgelklubbens virke indgår endvidere at etablere og udvikle internationale orgelpædagogiske netværk til
gavn for både lærere og elever i Danmark.
§ 3 Finansiering
Orgelklubbens drift og aktiviteter baseres på tilskud fra private fonde og offentlige tilskud samt egne
indtægter.
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Stk. 1
Den selvejende institutions navn er Orgelklubben

Stk. 1
Repræsentantskabet består af én repræsentant for hver af en række organisationer og institutioner.
Ved stiftelsen er det følgende:
Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS)
Organistforeningen
Folkekirkens Ungdomskor (FUK)
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM)
Syddansk Musikkonservatorium (SDMK)
Sjællands Kirkemusikskole
Vestervig Kirkemusikskole
Løgumkloster Kirkemusikskole
OrkesterEfterskolen
Syng Danmark – netværket af Sangkraftscentrene
Folkekirkens videns- og uddannelsescenter
Danske Musik- og Kulturskoler (DMK)
Stk. 2
Repræsentanterne udpeges af de pågældende organisationer og institutioner. Udpegningen gælder
fortløbende, indtil den udpegende organisation eller institution udpeger en ny repræsentant.
Stk. 3
Ændringer i kredsen af organisationer og institutioner, der udpeger repræsentanter til Repræsentantskabet,
kan efter indstilling fra bestyrelsen ske ved flertalsbeslutning på et repræsentantskabsmøde.
Stk. 4
Bestyrelsen kan indbyde op til tre repræsentanter for forældre til børn, der er elever i Orgelklubben, til at
deltage i repræsentantskabsmøderne som observatører med taleret. Sker der en formel organisering af
forældrekredsen i en forening, udpeges forældrerepræsentanterne efter indstilling fra denne forening.

§ 5 Ordinære repræsentantskabsmøder
Stk. 1
Det ordinære repræsentantskabsmøde og Symposium afholdes hvert år i perioden 1. marts til 21. marts.
Stk. 2
Indkaldelse sker skriftligt, herunder pr. email, ved bestyrelsens foranstaltning med 6 ugers varsel og med en
dagsorden hvori følgende punkter indgår:
1. Valg af dirigent og referent
2. Ændringer i kredsen af repræsentantskabsmedlemmer (jf. § 4, stk. 3)
3. Beretning ved formanden og den kunstneriske leder
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for det foregående år
5. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 7, stk. 3)
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (jf. § 7, stk. 3)
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Efter repræsentantskabsmødet afholdes hvert år Orgelmødet.
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§ 4 Repræsentantskabets sammensætning

stk 3
Orgelmødet arrangeres af bestyrelsen og sekretariatet for deltagerne i repræsentantskabsmødet og inviterede
gæster.
Orgelmødets indhold og opgave er beskrevet i bilag til vedtægterne.

Stk. 5
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Et
medlem kan give fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Dog kan et medlem ud over sin egen
stemme kun have én fuldmagt.
§ 6 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder
Stk. 1
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst
halvdelen af repræsentantskabet skriftligt begærer det med angivelse af det eller de dagsordenspunkter
der ønskes behandlet.
Stk. 2
Mødet skal finde sted senest en måned efter begæringens fremsættelse og indkaldes med mindst 2
uger varsel med angivelse af dagsorden.

§ 7 Bestyrelsens opgaver og sammensætning mv.
Stk. 1
Orgelklubben ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for Orgelklubbens drift og
virksomhed.
Stk. 2
Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
• 3 medlemmer vælges af repræsentantskabet.
• 2 medlemmer vælges af bestyrelsen:
- en person med særlig indsigt i det kirkemusikalske og pædagogiske landskab.
- en repræsentant for kredsen af forældre til børn, der er elever i Orgelklubben.
Sker der en formel organisering af forældrekredsen i en forening, vælges forældrerepræsentanten efter
indstilling fra denne forening.
Stk. 3
Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år. For at opnå kontinuitet afgøres det efter valg af den første
bestyrelse ved lodtrækning at tre pladser skal nybesættes efter henholdsvis 1, 2 og 3 år.
Suppleanter vælges for ét år. Genvalg af såvel medlemmer som suppleanter kan finde sted.

Visma Addo identifikationsnummer: aacffde3-5875-445e-b2a4-4a9828a6a889

Stk. 4
Bestyrelsen og Repræsentantskabets medlemmer kan stille forslag til behandling på
repræsentantskabsmødet. Forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest
tre uger før mødet. Beslutningsforslag udsendes til repræsentantskabet senest én uge før
repræsentantskabsmødet.

Stk. 4
Fratræder et bestyrelsesmedlem inden udløbet af valgperioden, indtræder en suppleant (i den valgte
rækkefølge) for perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der vælges et nyt
bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode.

§ 8 Bestyrelsens møder
Stk. 1
Bestyrelsen indkaldes af formanden efter dennes bestemmelse eller efter begæring fra den kunstneriske
leder, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 2
Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal normalt ske med én uges varsel. Indkaldelse kan ske med kortere
varsel, hvis alle bestyrelsens medlemmer samtykker, eller hvis der foreligger åbenbart hastende sager. Med
indkaldelsen skal mødets dagsorden angives.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden eller
næstformanden, er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er
formandens, eller i hans sted næstformandens, stemme udslagsgivende.
Stk. 4
Orgelklubbens kunstneriske leder og projektleder deltager i bestyrelsens møder, medmindre andet
undtagelsesvis bestemmes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan indbyde andre til løbende at deltage i møderne
med henblik på at tilføre bestyrelsesarbejdet særlige kompetencer. Bestyrelsen kan endvidere indbyde andre
til at deltage i enkelte møder eller i behandlingen af særlige dagsordenspunkter.
§ 9 Budget, regnskab og revision
Stk. 1
Orgelklubbens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår efter den selvejende institutions
stiftelse løber fra det konstituerende bestyrelsesmøde 2021 til d. 31.december 2021.
Stk. 2
Den selvejende institutions årsrapport revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor.
§ 10 Tegning, fuldmagt og hæftelse
Stk. 1
Orgelklubben tegnes, herunder ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved
optagelse af lån, af formanden (eller i dennes fravær næstformanden) i forening med et
bestyrelsesmedlem.
Stk. 2
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til ansatte, herunder til at afholde alle løbende udgifter og til at
indgå forpligtende aftaler, som vedrører Orgelklubbens løbende drift og aktiviteter. Fuldmagter
kan meddeles til en enkelt person eller flere personer i forening
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Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand, samt andre poster, der anses for
nødvendige, og fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over bestyrelsens
beslutninger.

Stk. 3
Orgelklubben hæfter for sine økonomiske forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler
ikke bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med
Orgelklubbens virksomhed.
Stk. 4
Repræsentantskabets og bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Ændringer af vedtægterne indstilles af bestyrelsen og besluttes med mindst to tredjedeles
flertal på et repræsentantskabsmøde.

§ 12 Opløsning
Stk. 1
Beslutning om Den selvejende institution Orgelklubbens ophør indstilles af bestyrelsen og besluttes med
mindst to tredjedeles flertal på et repræsentantskabsmøde.
Stk. 2
Er repræsentantskabsmødet ikke beslutningsdygtigt, fordi mindre end halvdelen af medlemmerne er
repræsenteret (jf. § 5, stk. 4), kan det med to tredjedeles flertal blandt de repræsenterede medlemmer
besluttes at indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning om ophør kan træffes med to
tredjedeles flertal blandt de repræsenterede medlemmer.
Stk. 3
Ved opløsning tilfalder Orgelklubbens formue, efter beslutning på det ophævende
repræsentantskabsmøde, almennyttige formål, der skønnes at være i overensstemmelse med institutionens
formål (jf. § 2 stk. 1)

Således vedtaget ved stiftende repræsentantskabsmøde d. 7. maj 2021.
Dirigent Kåre Gade
Bestyrelse:
Bine Bryndorf (formand)
Mads Djernes (næstformand)
Kirsten Nielsen
Charlotte Muus Mogensen

Nathan Meister
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