Vedtægter for foreningen Kunst i Løgstør & Omegn
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Kunst i Løgstør & Omegn”. Foreningen har hjemsted i
Vesthimmerlands Kommune.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at formidle og fremme interessen for kunst bl.a. ved at udvide
kendskabet til og samarbejdet med de lokale kunstnere/kunsthåndværkere i
Løgstør og omegn gennem foredrag, udstillinger, arrangementer og events, som
synliggør og understøtter det kunstneriske fællesskab. Der vil blive lagt vægt på
samarbejde på tværs f.eks. sammen med Handelsstandsforeningen, erhvervslivet,
kulturinstitutioner og andre sammenlignelige foreninger, hvis primære formål er at
arbejde for oplevelse, kendskab og forståelse af kunst.
§ 3. Medlemmer
Alle med interesse for foreningens formål og virke kan optages som medlem.
-

Foreningen har 3 typer af medlemsskaber:
Aktivt medlemskab
Passivt medlemskab
Firma-/foreningsmedlemsskab

Kun aktivt medlemskab giver mulighed for deltagelse i foreningens udstillinger og
arrangementer. Kun kunst og kunsthåndværk af egen produktion må udstilles.
Et medlemskab giver medlemmerne mulighed for at købe kunst fra foreningens
udstillinger med en rabat på 10%.
§ 4. Kontingent
Medlemskontingentets størrelse for hver af de i § 3 nævnte typer af medlemsskaber fastlægges af bestyrelsen. Kontingentet betales forud én gang årligt og
forfalder til betaling senest 28. februar. Medlemmer optaget efter denne dato betaler
kontingent samtidig med indmeldelsen.
§ 5. Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den årlige ordinære
generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes med 14 dages varsel og
offentliggøres i Lokaltindblik.dk og på foreningens hjemmeside med angivelse af tid,
sted og dagsorden eller ved skriftlig/elektronisk meddelelse direkte til
medlemmerne.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen og eventuelle arbejdsgrupper
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget for næste år til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, såfremt der ikke begæres skriftlig
afstemning. Alle generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflertal.
Stemmeret og valgbarhed har fremmødte medlemmer.
”Medlemmer” defineres i denne sammenhæng, som indehavere af medlemskaber,
hvor der er betalt kontingent i det kalenderår, hvor generalforsamlingen afholdes.
Et medlemskab = én stemme på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, som godkendes af bestyrelsen,
og udsendes derefter til foreningens medlemmer.
§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
I lige år vælges 2 medlemmer. I ulige år vælges 3 medlemmer. Første gang ved
lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og
webmaster. Der vælges 2 suppleanter, som inviteres til at deltage i
bestyrelsesmøderne.
Valgperioden er 2 år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin mødehyppighed - men der afholdes minimum 2
møder pr. år - og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der bl.a. står for udførelse af
idéudvikling, arrangementer, udstillinger og markedsføring m.m.
Praktiske opgaver i forbindelse hermed uddelegeres til medlemmerne.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at invitere gæsteudstillere til foreningens
arrangementer og udstillinger.
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§ 7. Økonomi
Foreningens virke finansieres ved medlemskontingent, deltagergebyrer samt
offentlige og private tilskud.
Udgifter ved arrangementer afholdes ligeligt af de deltagende udstillere.
Foreningens midler anvendes til de under § 2 opstillede formål. De nærmere
betingelser herfor fastsættes af generalforsamlingen.
Udgifter, der overstiger 1.000 kr., skal attesteres af formanden inden betaling.
§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil og økonomisk ved underskrift af den til enhver tid
siddende formand og kasserer i fællesskab. Dog disponerer kassereren alene over
foreningens konti, herunder netbank. Formanden skal have mulighed for at se
netbanken (en såkaldt kiggeadgang), dog uden at kunne disponere.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 9. Regnskabsåret
Regnskabsåret er kalenderåret.
Dog løber det 1. regnskabsår fra stiftelsen den 5. februar til den 31. december 2019.
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Regnskabet underskrives af kasserer og revisor.
§ 10. Vedtægter
Vedtagelse af vedtægter, herunder foreslående ændringer til det fremlagte udkast
til vedtægter på den stiftende generalforsamling, sker med almindeligt flertal.
Ændringer i vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling.
Vedtægtsændringer kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer i foreningen.
Hvis forslaget om vedtægtsændringer ikke vedtages, kræves indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter den ordinære
generalforsamling.
Ved ekstraordinær generalforsamling gælder almindelig stemmeflertal blandt de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med opløsning af foreningen er
beskrevet i § 11.
§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen ”Kunst i Løgstør & Omegn” kan alene ske på en dertil
indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget.
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Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til en forening
hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune med et tilsvarende formål eller til
almennyttige formål i Løgstør.
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 2019.
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