Kunstforeningen Trehøje
Burgårdsvej 8, 7480 Vildbjerg

Vedtægter for

Kunstforeningen Trehøje.
1. Formål.
Foreningens formål er at fremme interessen for alsidig kunst og kultur i det
tidligere Trehøje kommunes område.
At udstille kunst fra lokale kunstnere – danske kunstnere vekslende med
udenlandsk kunst og kultur.
2. Medlemskab.
Enhver kan være medlem af foreningen.
3. Regnskabsåret.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
4. Årskontingent.
Årskontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
5. Bestyrelsen.
Foreningens bestyrelse varetager samtlige foreningens anliggender.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og skal være på mindst 5
medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis formand, næstformand
kasserer og sekretær.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Derudover vælges suppleant for
et år af gangen.
6. Kunstnerudvalg.
Kunstnerudvalg består af bestyrelsen.
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7. Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af
bestyrelsesmedlemmerne være til stede og deltage i afstemningen.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
8. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling 1 gang om året.
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Tid og sted for generalforsamlingen meddeles i årsprogrammet.
Generalforsamlingen indkaldes ligeledes i lokalpressen senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der
har indbetalt kontingent for kalenderåret forud for den aktuelle
generalforsamling.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Årsberetning
Regnskab
Valg af ny bestyrelse + suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og
pantsætning af foreningens faste ejendomme.
På generalforsamlingen vælges personer efter relativ majoritet.
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9. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for
nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt indgiver begæring
herom med meddelelse af dagsorden.
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 30 dage efter
begæringens modtagelse. Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling.
10. Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning kan alene besluttes på en ekstraordinær
generalforsamling indkaldt med mindst 14 dages varsel.
Det skal af indkaldelsen klart fremgå, at eneste punkt på dagsordenen er
foreningens opløsning og, hvis dette besluttes, anvendelse af foreningens
resterende midler.
I øvrigt afvikles den ekstraordinære generalforsamling efter samme regler, som
den ordinære, og foreningens opløsning kan således ske med almindeligt simpelt
flertal blandt de fremmødte.
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