VALLENSBÆK KUNSTFORENING
VEDTÆGTER
§1.
Foreningens navn er: VALLENSBÆK KUNSTFORENING.
§2.
Foreningens formål er at virke for fremme af interessen for kunst.
Dette forsøger foreningen bl.a. realiseret ved at:
a) Afholde udstillinger, foredrag, diskussioner, kurser, studiekredse og anden kulturel virksomhed.
b) Indkøbe kunst til bortlodning blandt medlemmerne umiddelbart efter den ordinære
generalforsamling.
c) Virke for kunstnerisk udsmykning af egnede offentlige lokaler og pladser i Vallensbæk Kommune.
§3.
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål, herunder også firmaer m.m.
§4.
Kontingentet forfalder til betaling den 01. januar og fastsættes af generalforsamlingen for henholdsvis
ordinære medlemskaber og firmamedlemskaber, idet generalforsamlingen samtidig kan fastsætte
kontingentrabatordninger for særlige grupper af medlemmer (f.eks. pensionister, unge under 25 år o.lign.).
Bestyrelsen fremsætter hvert år i forbindelse med forslag til budget også forslag til sådanne kontingentrabatter.
Hvert ordinært medlemskab og firmamedlemskab deltager med ét nummer i den årlige lodtrækning om
indkøbt kunst, dog har firmamedlemskaber med over 20 ansatte to numre.
Betingelsen for at deltage i lodtrækningen er, at forfaldent kontingent er betalt senest den 01. marts.
Kontingent for regnskabsåret 01.03 til 31.12.2000 forfalder dog til betaling den 01. juli 2000 og skal være
betalt senest den 15. august 2000.
§5.
Bestyrelsen består af en formand og 4-6 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Valgperioden er for bestyrelsen 2 år. Formanden vælges i lige år.
Hvert andet år afgår efter tur 2-4 af bestyrelsen samt begge bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Valget gælder for 2 år.
§6.
Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening.
§7.
Såfremt at bestyrelsen ønsker det, kan der optages forhandling med Vallensbæk Kommunalbestyrelse om at
lade Vallensbæk Bibliotek fungere som sekretariat for kunstforeningen.
§8.
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.
Revideret regnskab og forslag til budget og kontingent vedlægges indkaldelsen.

VALLENSBÆK KUNSTFORENING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april. Stemmeret har de ordinære medlemskaber og
firmamedlemskaber, der har betalt kontingent senest den 01. marts. Hvert medlemskab har kun én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Dagsorden skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning.
Regnskab.
Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. Jf. §5.
Valg af bestyrelse.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert andet år).
Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 15. marts.
Forslag fra medlemmer i restance kan ikke blive behandlet på generalforsamlingen.
Alle forslag udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Kun forslag der er afgivet på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til afgørelse på denne.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt ét medlem ønsker det.
Generalforsamlingens afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af ændringer i
foreningens love, hvortil kræves fremmøde af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, hvoraf 3/4 skal
stemme for ændringen.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men der i øvrigt er flertal for lovændringer, indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned med mindst 8 dages varsel.
Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
§9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller skriftligt begæring,
underskrevet af mindst 25 medlemskaber.
§10.
Foreningens regnskabsår er 01.01. - 31.12. Første regnskabsår dog fra 01.03.2000 - 31.12.2000.
§11.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens ejendele Vallensbæk Kommune til anvendelse i
overensstemmelse med foreningens formål.
For opløsning af foreningen gælder samme regler som for vedtægtsændringer.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling 29. januar 1970. Ajourført på generalforsamling den 13. maj
1982, den 24. april 1987 og den 27. april 2000.

