Vedtægter Glamsbjerg Kunstforening
│malerier│skulpturer│tryk│litografi│
§1
Foreningens hjemsted er Assens Kommune.
Formål: Efter bestyrelsens beslutning at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne og
at fremme interessen for og forståelsen af billedkunst og skulpturer ved afholdelse af arrangementer i
løbet af året og/eller i forbindelse med foreningens generalforsamling.
De indkøbte kunstgenstande forsøges udstillet inden generalforsamlingen og minimum 1 time før dens afholdelse.
Kunstforeningens indkøbspris offentliggøres ikke for enkeltgenstande.
Til indkøb af kunstgenstande anvendes det indbetalte kontingent efter at eventuelle udgifter er afholdt.
§2
Som medlem kan alle optages, såvel enkeltpersoner som firmaer og institutioner. Der kan tegnes flere
medlemskaber.
Indmeldelse kan ske hele året mod indbetaling af kontingent fra regnskabsårets begyndelse.
§3
Årskontingentet forfalder til betaling pr. den pr. 1/4. Beløbets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen. For at kunne deltage i den årlige lodtrækning må et medlem have betalt kontingent senest pr. 1/9. Medlemmer, der er i restance pr. 1/9, betragtes som udmeldt. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
§4
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til formanden. Tilbagebetaling af indbetalt kontingent
kan ikke finde sted
§5
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december
§6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der tillige med 2 revisorer vælges på den ordinære
generalforsamling. På den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle poster kan besættes ved genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen. Ved
køb af kunstgenstande skal over 3 bestyrelsesmedlemmer stemme for købet. Bestyrelsen fører protokol
over afholdte møder. Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet, men foreningen afholder
nødvendige udgifter som porto, kontormaterialer m.m.
§7
Princippet i bortlodningen, der foregår på den årlige generalforsamling, fastsættes således:
De medlemmer, der udtrækkes. har ret til at vælge mellem gevinsterne i samme rækkefølge, som de er
udtrukne. Udvælgelsen finder sted på generalforsamlingen. Hvis en vinder ikke selv er til stede eller repræsenteret af stedfortræder udvælges gevinsten af bestyrelsen til sidst, når de øvrige vindere har valgt.
Stedfortrædere skal medbringe fuldmagt.
De medlemmer, der ikke har opnået gevinst, deltager i de følgende lodtrækninger med 1 lod mere pr.
år, indtil gevinst er opnået.
Der kan ikke vindes mere end 1 gevinst pr. år.
Såfremt et medlem bliver udtrukket, er han ikke forpligtet til at modtage en gevinst, men kan vælge at
fortsætte med sine lodder, som om han ikke havde vundet.
Bestyrelsen fører gevinstregnskab
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§8
Ordinær generalforsamling afholdes senest med udgangen af marts måned. Den indkaldes senest 14
dage før afholdelsen og indkaldelsen med dagsorden sker ved skrivelse til de enkelte medlemmer.
§9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
6. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
11. Bortlodning af de indkøbte kunstværker,.
§ 10
Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indleveret til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§11
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der ved afstemninger
opnås stemmelighed, foretages der atter afstemning, og såfremt der opnås stemmelighed, er forslaget
forkastet.
Såfremt der stilles forslag derom, skal afstemningen foregå skriftligt,
§12
Ekstraordiner generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel, når mindst 20% af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til
behandling. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
§13
Vedtægtsændringer fordrer, at over halvdelen af foreningens medlemmer stemmer for forslaget.
§14
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær
generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler med hensyn til beslutningsdygtighed, som
gælder for vedtagelse af lovændringer. Generalforsamlingen træffer afgørelse om afviklingen.
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