Vedtægter for Gjøl kunstforening.
November, 2016

§1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Gjøl kunstforening. Hjemmehørende på Gjøl, Jammerbugt kommune

§2: Formål
Foreningens formål er at anskaffe kunst, udstille kunst og formidle kunst til gavn for Gjøl.

§3: Medlemskab
Som medlem kan optages enhver interesseret person, forening, institution eller erhvervsvirksomhed, der
støtter formålet.

§4: Tegning og hæftelse
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

§5: Generalforsamling
§ 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år
inden udgangen af april måned.
§5.2 Stemmeret til generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen forudsætter indbetalt kontingent
senest 14 dage før generalforsamlingen
§5.3 Indkaldelse til Generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel via relevante lokale hjemmesider og
elektroniske platforme, samt e-mail til medlemmer med opdateret e-mailadresse.
§5.4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger
før generalforsamlingen. Dagsorden med bilag og forslag skal være tilgængelig på Gjøls hjemmesider senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§5.5: På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen samt en suppleant. Bestyrelsen består af fem
medlemmer. To vælges i lige år, tre vælges i ulige år, suppleant vælges hvert år. Uden for bestyrelsen
vælges en revisor for en årlig periode.

§5.6 Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægtsændringer skal være
udsendt til alle medlemmer 3 uger før den generalforsamling, hvor ændringerne skal behandles.
Vedtægtsændringer kan kun træffes med to tredjedels flertal. Samme majoritet kræves ved beslutning om
foreningens opløsning, som endvidere skal træffes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.
§5.7 Hvert medlem har på generalforsamlingen kun èn stemme. Erhvervsvirksomheder, institutioner og
foreninger kan lade sig repræsentere af en ansat/bestyrelsesmedlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen bestemmer hvordan valgene skal foregå.
§5.8: Den ordinære dagsorden skal have følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning.
3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4 Fastsættelse af kontingent.
5 Forslag fra bestyrelsen
6 Indkomne forslag
7 Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.
8 Eventuelt.
§5.9 Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller en
tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom med motiveret dagsorden til
bestyrelsen.
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling.

§6: Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen
ledes af formanden. Ved dennes forfald af næstformanden. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

§7: Økonomi
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, og påtegnes af kasseren inden den
ordinære generalforsamling.

§8. Foreningens opløsning
Ved opløsning overdrages formuen til et samfundsnyttigt lokalt formål efter den afsluttende
generalforsamlings nærmere beslutning.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, d. 2. november 2016.

