
§ 1 Navn og hjemsted 
1.1 Foreningens navn er Dansk Suzuki™ Forbund. 
1.2 Forbundets hjemsted er den til enhver tid værende formands bopælskommune. 
 
§ 2 Formål 
2.1 Forbundets formål er at 

- virke for oplysning om og forståelse for dr. Suzukis ideer og undervisnings-metodik. 
og derved støtte undervisning efter Suzuki™ Metoden i Danmark. 

- varetage faglige interesser vedr. Suzuki™metodens anvendelse og udbredelse. 
- varetage forholdet til The European Suzuki™ Association og andre 

Suzuki™foreninger. 
- iværksætte og forestå læreruddannelse i Suzuki™metoden. 
- medvirke til afholdelse af landsdækkende Suzuki™workshops. 

 
§ 3 Medlemsforhold 
3.1 Forbundets medlemmer inddeles i følgende kategorier: 

a) Som lærermedlem optages lærere, der er uddannet som Suzuki™pædagog eller 
er under uddannelse som sådan. 

b) Som elevmedlemmer optages lærermedlemmers (kategori a) elever, der modtager 
Suzuki™undervisning. 

c) Institutions- samt interessemedlemskab. Som institutionsmedlemmer optages 
institutioner såsom musikskoler, konservatorier og lignende. Som interesse-
medlem optages enkeltpersoner, herunder også lærere, der ikke er uddannet som 
Suzuki™pædagog eller ikke aktive Suzuki™lærere (barsel, pension el. lign.). 

3.2 En lærer skal være medlem for at kunne anvende Suzuki™ Trademark. 
 
§ 4 Økonomiske forhold 
4.1 Dansk Suzuki™ Forbund er en økonomisk og retlig i sig selv hvilende organisation. 
4.2 Forbundets udgifter afholdes bl.a. af kontingenter. 
4.3 Kontingentets størrelse fastsættes årligt af generalforsamlingen. 
 
§ 5 Generalforsamling 
5.1 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 4. kvartal. Dato for afholdelsen 

bliver endeligt fastlagt seks måneder før generalforsamlingen og offentliggjort på 
Forbundets hjemmeside eller ved e-mail til samtlige lærer-, institutions- og 
interessemedlemmer. Samtlige Forbundets medlemmer har ret til at overvære 
generalforsamlingen. 

5.2 Indkaldelse med dagsorden for den ordinære generalforsamling bekendtgøres på 
Forbundets hjemmeside eller ved e-mail til samtlige lærer-, institutions og 
interessemedlemmer med mindst 10 dages varsel tillige med relevante dokumenter 
vedrørende indkomne forslag. Alle medlemmer skal derfor holde DSF orienteret om 
deres gældende e-mailadresse. 

5.3 Afstemning foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot én stemmeberettiget 
ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Alle afgørelser træffes ved simpelt 
flertal, jvf. dog § 9. Hvis antal lærermedlemmer på generalforsamlingen er 5 eller 
flere har lærermedlemmerne mindst 50 % af stemmerne ved hver afstemning og 

valghandling på generalforsamlingen, jvf. dog § 9. Hvis antal lærermedlemmer på 
generalforsamlingen er 4 eller færre, har lærermedlemmerne én stemme hver, jvf. 
dog § 9. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Lovligt indvarslet generalforsamling 
er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Stemme kan ikke 
afgives ved fuldmagt. 

5.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling består mindst af følgende punkter: 
- Valg af dirigent og referent 
- Bemærkninger til og godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 
- Beretning om årets virksomhed 
- Fremlæggelse af regnskab 
- Bemærkninger til og godkendelse af beretning og regnskab 
- Fastsættelse af kontingenter 
- Valg af bestyrelse 
- Valg af revisor og revisor suppleant 
- Indkomne forslag (se § 5.5) 
- Dato for næste ordinære generalforsamling, hvilket bekræftes seks måneder før 

faktisk dato. 
- Eventuelt 

5.5 Forslag, herunder forslag til nye kontingentsatser, der ønskes behandlet på den 
ordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsesformanden i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter de sendes ud til alle 
lærermedlemmer. 

5.6 Ændringsforslag til allerede udsendte forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen, hvorefter de sendes ud til alle lærermedlemmer senest 
6 dage før generalforsamlingen. 

5.7 Der kan ikke vedtages noget under punktet eventuelt. 
5.8 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes enten af 

bestyrelsesformanden, af 3 bestyrelsesmedlemmer eller af 1/5 af lærermedlemmerne 
med mindst 1 måneds varsel. 

 
§ 6 Bestyrelse 
6.1 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 8 medlemmer og 

sammensættes, så den så vidt muligt repræsenterer alle medlemskategorier og så 
mange forskellige instrumenter som muligt og giver optimal geografisk spredning. 
I lige år vælges: 

2 lærermedlemmer, udpeget af og blandt lærermedlemmerne. 
1 forældre til et elevmedlem, udpeget af og blandt elevmedlemmernes forældre (1 

stemme pr. elevmedlem). Dersom ingen forældre stiller op, kan posten tildeles et 
lærermedlem. 

1 uddannelsesrepræsentant, udpeget forud for generalforsamlingen af og blandt 
uddannelsesinstruktørerne. 

I ulige år vælges: 
3 lærermedlemmer, udpeget af og blandt lærermedlemmerne. 
1 institutionsmedlem (repræsentant) eller interessemedlem, udpeget af og blandt 

institutions- og interessemedlemmerne. Dersom ingen institutioner eller 
interessemedlemmer stiller op, kan posten tildeles et lærermedlem. 



Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen kan suppleres op med et ikke fastlagt antal suppleanter, disse deltager i 
bestyrelsesmøderne på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog uden 
stemmeret. 

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og ”Country Director” (foreningens 
repræsentant i European Suzuki™ Association). En person kan samlet for alle 
perioder maksimalt beklæde posten som formand i 8 år, hvorefter posten skal gives 
videre til et andet bestyrelsesmedlem. Den samme 8 års regel gør sig gældende for 
posten som Country Director.. 

6.3 Bestyrelsen kan udpege bestyrelsesmedlem(mer) til at repræsentere foreningen i 
andre Suzukiforeninger. 

6.4 Bestyrelsen kan vælge at engagere en kasserer udenfor bestyrelsen. Denne deltager 
efter aftale i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. 

6.5 Bestyrelsen varetager Forbundets tarv udadtil og indadtil. 
6.6 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det 

fornødent, dog mindst én gang om året. Der udsendes dagsorden og relevante 
dokumenter forud for bestyrelsesmødet. 

6.7 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal, og ved stemmelighed bortfalder 
forslaget. 

 
§ 7 Regnskab 
7.1 Forbundets regnskabsår løber fra den 1/8 til den 31/7. 
7.2 Regnskabet revideres af én eller to revisorer, valgt på generalforsamlingen. 
 
§ 8 Tegning og hæftelse 
8.1 Forbundet forpligtes ved underskrift af en af følgende muligheder: 

- formanden og et bestyrelsesmedlem 
- tre eller flere bestyrelsesmedlemmer 

8.2 Forbundet hæfter udelukkende med Forbundet formue. 
 
§ 9 Vedtægtsændringer og opløsning 
9.1 Til ændring af de fastsatte vedtægter eller opløsning af Forbundet kræves 2/3 flertal 

på en generalforsamling blandt de fremmødte stemmeberettigede lærermedlemmer, 
samt ved en ny generalforsamling afholdt tidligst to uger herefter og senest seks 
måneder herefter med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede 
lærermedlemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne til 
gennemsyn min. ti dage før generalforsamlingen. 

9.2 Ved Forbundets opløsning skal evt. formue efter generalforsamlingens afgørelse 
anvendes til et af foreningens formål i Danmark eller udlandet eller til anden støtte af 
musiklivet. 

 

 
 
 
 

Vedtægter for 
 

Dansk Suzuki™ Forbund 
 
 
 
 

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 14. nov. 2015 
samt på ekstraordinær generalforsamling d. 12. marts 2016 


