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                       VEDTÆGTER FOR AARHUS JAZZ FESTIVAL  
 
 
 
§1: NAVN OG HJEMSTED 
Foreningens navn er Aarhus Jazz Festival, og dens hjemsted er Aarhus kommune. 
 
 
§ 2: FORMÅL 
a) Foreningen har til formål at arrangere, planlægge, markedsføre og afholde Aarhus Jazz 
Festival (forkortet AAJF) og sikre et højt kvalitativt niveau på koncerterne, både med lokale, 
nationale og internationale navne på programmet. AAJF kan også arrangere koncerter i 
løbet af året, for eksempel under Vinterjazz. 
b) Foreningen har til formål at støtte det aarhusianske jazzmiljø og skabe synlighed for    
samme. 
c) Foreningen har endvidere til formål at sikre og præsentere en bred vifte af genrer inden 
for jazz og have øje for at udvikle festivalen. 
d) Foreningens struktur indebærer, at foreningen både kan være selvstændig arrangør og 
samarbejdspartner/medarrangør af betalingskoncerter i og uden for festivalen. 
e) Foreningen og dens medlemmer kan arrangere både gratis- og betalingskoncerter og 
relaterede aktiviteter, der giver liv i byen og på spillesteder under og uden for festivalen. 
 
§3: LEDELSE, DRIFT OG FINANSIERING 
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Stk. 2: Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse og drift af foreningen. 
Stk. 3: Foreningens drift finansieres ved kontingent fra medlemmerne, frivillige bidrag, 
           fonde, sponsoraftaler, offentlige tilskud samt indtægter ved foreningens aktiviteter. 
Stk. 4: Bestyrelsen har det overordnede ansvar vedrørende foreningens økonomi,  
Stk. 5: Bestyrelsen opretter et sekretariat til varetagelse af den daglige drift. 
Stk. 6: Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, i det omfang det er nødvendigt. 
Udvalget består af 3 medlemmer. Bestyrelsesformanden, et menigt medlem og 
sekretariatslederen.  
 
 
§4: TEGNING OG FULDMAGT 
Stk. 1: Bestyrelsen tegnes af formanden og sekretariatslederen i fællesskab. Ved forfald af 
én af disse tegner den anden AAJF i fællesskab med næstformanden og endnu et 
bestyrelsesmedlem. 
Stk. 2: Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til den 
daglige leder i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).  
Stk. 3: Bestyrelsen kan desuden meddele specialfuldmagter. 
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§5: HÆFTELSE 
Stk. 1: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid 
tilhørende formue.  
Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig 
hæftelse. 
 
 
§6: REGNSKAB 
Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk. 2: Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
 
 
§7: MEDLEMMER 
Stk. 1: Som medlem af foreningen kan optages institutioner, selskaber, restauranter, 
foreninger og enkeltpersoner, der afholder jazzaktiviteter i forbindelse med AAJF eller i 
løbet af året, og som understøtter AAJF’s formål. 
Stk. 2: Bestyrelsen godkender optagelse af nye medlemmer. Optagelse kan nægtes, når 
særlige grunde taler derfor.  
Bestyrelsen kan overdrage godkendelse af nye medlemmer til Sekretariatet. 
Stk. 3: Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af 
medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. 
Eksklusionen skal begrundes skriftligt. 
Afgørelsen kan ikke indbringes for generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke betaler 
forfaldent kontingent, slettes som medlemmer. 
Stk. 4: Foreningens medlemmer skal overholde de aftaler, bestyrelsen har indgået med 
hovedsponsor samt øvrige sponsorer, hvilket indebærer, at disse skal synliggøres i  
forbindelse med afholdte arrangementer. 
 
 
§8: MEDLEMSMØDER 
Stk. 1: Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder så ofte, den finder det fornødent. Der 
foretages en evaluering af årets jazzfestival enten skriftligt eller i kraft af et møde. 
Derudover afholdes som minimum et årligt møde.  
Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter dagsordenen. 
Stk. 3: På medlemsmøder kan der ikke træffes beslutninger, men alene afgives vejledende 
udtalelser. 
 
 
 
§9: KONTINGENT 
Stk. 1: Der betales et årligt kontingent. Kontingentet, der fastsættes på årets 
generalforsamling efter bestyrelsens indstilling, er gældende for det følgende regnskabsår. 
Stk. 2: Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelsen for det indeværende 
regnskabsår.  
Stk. 3: Ved betaling af kontingent har medlemmerne ret til - uden yderligere omkostninger - 
at blive optaget i årets festivalprogram og på AAJF’s hjemmeside samt i anden fælles 
markedsføring, i det omfang bestyrelsen fastsætter. 
Stk. 4: Det årlige kontingent skal være betalt forud for generalforsamlingen, for at 
medlemmet er stemmeberettiget på generalforsamlingen.   
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§10: BESTYRELSEN 
Stk. 1: Bestyrelsen sammensættes på følgende måde: 

• 1 medlem udpeges af Aarhus Jazz Orchestra 

• 1 medlem udpeges af Jazzselskabet Aarhus 

• 1 medlem udpeges af Musikhuset Aarhus  

• 2 medlemmer udpeges på generalforsamlingen af de øvrige jazzarrangører. 
 
Af hensyn til kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er valgperioden for øvrige jazzarrangører to 
år, med valg af et medlem og en suppleant hvert år. I første valgperiode sidder den person, 
der får flest stemmer i to år; personen, der får næstflest stemmer, sidder i et år, og 
personen, der får tredje flest stemmer, bliver suppleant.  
 
Stk. 1a: Bestyrelsen kan til enhver tid udpege op til 2 ekstra medlemmer, som kan 
medvirke til at opfylde foreningens formål. I sammensætningen af bestyrelsen tilsigtes 
højst mulig diversitet i forhold til parametre som køn, alder og kompetencer. 
 
Medlemmer udpeget af bestyrelsen sidder i en periode frem til næste generalforsamling. 
 
Stk. 1b: Alle beskikkede personer kan maksimalt sidde i bestyrelsen kontinuerligt i otte år. 
Dette gælder uanset om man er fast medlem, valgt som jazzarrangørrepræsentant eller 
udpeget af bestyrelsen.  
 
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand og kasserer 
blandt medlemmerne. Intet bestyrelsesmedlem må beklæde dobbeltposter i bestyrelsen. 
Stk. 3: Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden. 
Stk. 4: Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet 
er angivet i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes 
fravær næstformandens stemme udslagsgivende. 
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heraf 
formand eller næstformand, er til stede. 
Stk. 6: Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til og leder 
bestyrelsesmøderne. Der afholdes mindst et bestyrelsesmøde i kvartalet. 
Stk. 7: Der skal indkaldes til bestyrelsesmøde, såfremt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer 
kræver det.  
Stk. 8: Et bestyrelsesmedlem må ikke være til stede under behandlingen eller afgørelsen af 
en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om 
vedkommendes habilitet.  
Stk. 9: Der udarbejdes referat over bestyrelsens beslutninger.    
 
 
§11: GENERALFORSAMLING 
Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved almindeligt brev eller ved e-mail til 
medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 
Stk. 2: Forslag til drøftelse og beslutning på generalforsamlingen skal indleveres skriftligt til 
foreningens sekretariat senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.  
 
Stk. 3: Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde følgende: 
 A: Valg af dirigent 
 B: Valg af referent 
 C: Formandens beretning 
 D: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 E: Fastsættelse af kontingent 
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 F: Indkomne forslag  
G: Valg af bestyrelsesmedlemmer (en hvert andet år) og en suppleant 

 H: Eventuelt 
 
Stk. 4: Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er 
angivet i nærværende vedtægter. 
Stk. 5: Ændring af nærværende vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 
Stk. 6: Skriftlig afstemning afholdes, såfremt mindst 5 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer kræver det. 
Stk. 7: Hvert medlem har en stemme. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer kan i tilfælde af afbud sende en 
stedfortræder, såfremt dette på forhånd er meddelt sekretariatet senest dagen før 
generalforsamlingens afholdelse. 
 
 
 
§12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Stk. 1: Bestyrelsens flertal eller 25% af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. 
Stk. 2: Der indkaldes skriftligt ved almindeligt brev eller ved e-mail med mindst 14 dages 
varsel med oplysning om dagsordenen. 
 
 
 
§13: OPLØSNING AF FORENINGEN 
Stk. 1: Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, såfremt 
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers tilslutning ikke opnås ved den første 
generalforsamling. 
Stk. 2: Ved afholdelse af en ny generalforsamling, kan foreningen opløses ved almindelig 
stemmeflerhed blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 
Stk. 3: Ved opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med 
formålsparagraffens bestemmelser. 
Stk. 4: Generalforsamlingen vælger 2 likvidatorer til at gennemføre opløsningen. 
 

 
Aarhus Jazz Festivals vedtægter af 6. marts 2015 blev på generalforsamlingen 12. marts 
2021 revideret og godkendt med de foreslåede ændringer.  
 
 
Aarhus, den 12. marts 2021 

 

Mads Kjær Jensen 

Formand for bestyrelsen  
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