
VEDTÆTER FOR MUSIKFORENINGEN LOPPEN 
AF 1973 

 
Formål. 
1. Foreningens formål er at drive spillestedet 'Loppen'. Stedet skal drives kollektivt af 
medarbejderne, til glæde og gavn for det rytmiske musikmiljø og Christiania. 
 
Hjemsted. 
2. Foreningen har hjemsted på Christiania i Loppebygningen og har værneting i København. 
 
Foreningens midler. 
3. Foreningens midler tilvejebringes ved gaver, legater, kontingenter, samt de aktiviteter, koncerter, 
m.v. som foreningen arrangerer. Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen. 
Foreningen kan dele ud af sine midler til projekter på Christiania og til projekter der involverer 
levende musik, dog fortrinsvis rytmisk musik. Offentlige tilskud skal dog anvendes til det formål, 
hvortil de er bevilget 
Foreningens kapital kan aldrig pantsættes til fordel for trediemand, ligesom foreningen aldrig kan 
kautionere til fordel for trediemand. 
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningen med hele dens formue. 
 
Ledelse. 
4. Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. Som medlem af foreningen kan optages 
enhver myndig person, der i 3 måneder har været aktiv i foreninens regi. Nye medlemmer skal 
godkendes af en enstemmig generalforsamling. Eksklusion af medlemmer afgøres af 
greneralforsamlingen med 2/3 flertal. 
Generalforsamlingen fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens drift. 
 
Bestyrelse. 
5. Til at forestå foreningens daglige drift, under ansvar for generalforsamlingen og offentlige 
tilskudsgivere, vælges en bestyrelse på et uligt antal medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv og kan, hvis den finder det ønskeligt, nedsætte arbejdsudvalg. Hele bestyrelsen 
er på valg hvert år. Der er ingen begrænsninger på antal genvalg. 
 
Bestyrelsen har til opgave, enten direkte eller gennem nedsatte udvalg, nøje at følge 
musikforeningens drift, samt at påse at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæsdig orden, 
samt at budgettet nøje overholdes. Bestyrelsen er gennem den daglige drift (sammen med 
bestyreren) ansvarlig for, at offentlige titskud til musikdriften anvendes til det formål, hvortil 
midlerne er bevilget. 
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og afholder møde en gang ugentlig. Medlemmerne har 
adgang til bestyrelsens møder. 
Bestyrelsen forestår alle administrative opglaver, herunder udarbejde]se af årlige budgetter, 
virksomhedsplaner, regnskaber og årsberetning. Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit. 
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening (eller anden kombination). 
Bestyrelsen kan meddele prokura til et eller flere af dens medlernmer eller ansatte. 
 
Bestyrer. 
6. Bestyrelsen udpeger en bestyrer. Bestyreren skal opfylde de i restaurationslovens paragraf 3 stk. 
4, og paragraf 14 stk. 2 nævnte krav. 



Bestyrerens opgave er at påse, at restaurationslovgivningens krav bliver opfyldt i det omfang 
foreningens aktiviteter er underlagt denne lov. 
Bestyreren kan ikke tegne foreningen eller træffe dispositioner der forpligtiger foreningen. 
 
Regnskab. 
7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskaber skal revideres af en registreret 
eller statsautoriseret revisor. Foreningens kasserer fremlægger de reviderede regnskaber for 
generalforsamlingen til godkendelse. 
 
Generalforsaming. 
8. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden 1. maj. På den ordinære 
generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved direkte indkaldelse af hvert 
mødeberettiget medlem foretages: 
 
1. Beretning om foreningens drift. 
2. Godkendelse af revideret regnskab og revisionsberetning. 
3. Forslag til budget. 
4. Forslag fra bestyrelsen. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 
 
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, hvis et flertal af bestyrelsen, eller mindst 5 
medlemmer af foreningen fremsætter ønske herom med angivelse af, hvad der ønskes 
behandlet. 
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 3 ugers varsel og senest 14 dage efter at 
ønsket herom er bestyrelsen i hænde. 
Alle afgørelser træffes af generalforsamlingen med 2/3 flertal. 
Fraværende medlemmer kan lade sig repræsentere og afgive stemme ved et med fuldmagt 
tilstedeværende medlem. Hvert tilstedeværende medlem kan kun repræsentere et fraværende 
medlem. 
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog kan skriftlig afstemning foretages hvis 5 
tilstedeværende medlemmer af foreningen fremsætter ønske herom. 
 
Vedtægtsændringer. 
9. Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer afgiver 
deres stemme herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af Københavns Kommune. 
Vedtægternes paragraf 1. og 10. kan dog ingensinde ændres. 
 
Opløsning. 
10. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 majoritet af samtlige medlemmer stemmer 
herfor på en generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan 
bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsarnling, hvor opløsningen kan 
vedtages ved at 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor. 
Ved opløsning af foreningen overdrages dennes midler til kulturelle eller sociale formål på 
Christiania. 
Vedtægterne er senest godkendt på den årlige generalforsamling d.20. april 2015. 


