Vedtægter for Horsens Kunstforening

§1

Foreningens navn er Horsens Kunstforening.

§2

Foreningens formål:
Horsens Kunstforening arbejder med formidling af kunst. Det sker ved:






§3

Udstillinger i Horsens
Ved foredrag omkring kunst/kunstnere i samarbejde med andre udbydere
Tilbud om besøg hos lokale kunstsamlere og/eller kunstfremstillere
Endagsture – enten som kør-selv-ture eller i bus. Målet kan være et
besøg hos en udøvende kunstner eller et besøg på et spændende kunstmuseum
Kunstrejse én gang om året af 3-5 dages varighed, hvor målet er kunstoplevelse i Europa.

Generalforsamling afholdes senest med udgangen af april og indkaldes med
14 dages skriftligt varsel.
Betalt kontingent senest 01.02. giver adgang til generalforsamlingen.

§4

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Dagsorden for generalforsamlingen er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen om det forgangne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som skal behandles på generalforsamlingen, skal
sendes til formanden.
Afgørelse på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal.
§5

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen
for 2 år. Første år er 3 på valg, andet år en 4 på valg. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og
kasserer tegner Horsens Kunstforening.
Bestyrelsen kan vælge at nedsætte arbejdsudvalg til opgaver. Dog skal
mindst én fra bestyrelsen være med i sådanne arbejdsudvalg.

§6

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles, hvis 1/5 af medlemmer
forlanger det. Bestyrelsen skal indkalde senest 14 dage efter, at ønsket er
modtaget.
Afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.

§8

Ændring af vedtægter og/eller ophævelse af Foreningen kan kun ske på en
generalforsamling. Her skal 25 % af medlemmerne være til stede, og 2/3 af
de fremmødte stemmer for ændringer eller ophævelse. Er der ikke mødt 25%
af medlemmerne op, indkaldes der inden en måned til ekstraordinær generalforsamling. Her kan ændringer eller ophævelse vedtages ved simpelt stemmeflertal uanset antallet af de fremmødte.

§9

Hvis Foreningen ophæves, træffer generalforsamlingen bestemmelse om
fordeling af foreningens eventuelle formue.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen 12. april 2022:

Bent Andersen, Peter Vammen, Jytte Helbo, Elsebeth Nortvig, Hildegard Weimar,
Kamma Juul Prahm og Gro Baklund.

