GARLISHÉE KUNSTFORENING - VEDTÆGTER:
Foreningens navn, hjemsted og formål.
§ 1)

Foreningens navn er Garlishée Kunstforening.
Foreningens hjemsted er:
Galleri Garlishée, Grauballevej 18, 8632 Lemming.

§ 2)

Det er foreningens formål at fremme interessen og forståelsen for kunst blandt
foreningens medlemmer.

Medlemsskab.
§ 3)

Som medlemmer kan optages myndige enkeltpersoner, familier, firmaer,
institutioner og foreninger. Firma og familie på samme medlemsnummer har
kun 1 stemme pr. kontingent samt 1 lod pr. år.
Enhver ansøgning om medlemsskab skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen
§ 4)

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter for et år ad
gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne indkaldes til og kan deltage i
bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.
I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 1 bestyrelsesmedlem.
Genvalg kan finde sted.
Galleriets forretningsfører er fast medlem af bestyrelsen dog uden stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest
14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen afholder ca.5 ordinære møder årligt. Ekstraordinære bestyrelsesmø
der afholdes, når mindst formanden eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen
ønsker det.

VEDTÆGTER

Formanden er ansvarlig for indkaldelse til alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af dens medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I tilfælde af formandens fravær bortfalder forslaget
Der føres beslutningsprotokol ved alle bestyrelsesmøder.
Protokollen underskrives ved mødets afslutning af alle de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen og i fohold til
bestemmelserne i nærværende vedtægt.
Bestyrelsen planlægger og gennemfører aktiviteter i forhold til bestemmelser
fastlagt i nærværende vedtægt og af generalforsamlingen.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Generalforsamlingen
§ 5)

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen, skriftligt og med mindst 4 ugers
varsel.
Forslag til generalforsamlingen kan stilles af alle foreningens medlemmer og
skal være formanden skriftligt i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.
På alle generalforsamlinger har ét medlemsnummer én stemme.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.
Stemmeberettigede er alle medlemmer af foreningen, som har betalt
kontingent.

Vindere i udlodningen starter forfra med ét lod det efterfølgende år.
Det er en forudsætning for at deltage i udlodningen, at man ikke er skyldig i
kontingent til foreningen.

Økonomi og regnskab
§ 9)

Alle beslutninger på alle ordinære generalforsamlinger træffes ved simpelt
stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Undtaget herfra er vedtægtsændringer, som kræver 3/4 af de fremmødtes
stemmer for at være vedtagne.
Såfremt blot et af de fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning til et
punkt, skal dette straks efterkommes af dirigenten uden debat.
§ 6)

§ 7)

§ 8)

Er et medlem mere end 2 måneder i restance, slettes vedkommende af
foreningen.
Kasseren fremlægger det reviderede regnskab på den årlige ordinære
generalforsamling.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende
punkter:
1) Velkomst ved formanden.
2) Valg af dirigent og referent
3) Formandens årsberetning
4) Beretning ved galleriejer
5) Regnskabsfremlæggelse
6) Indkomne forslag
7) Fastsættelse af kontingent
8) Valg til bestyrelsen, herunder to suppleanter til best.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når enten et flertal i bestyrelsen
skriftligt anmoder formanden om det, eller når mindst1/3 af foreningens
medlemmer skriftligt anmoder formanden om det.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen til alle
medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af årsag og
dagsorden.
Efter den ordinære generalforsamlings afslutning foretages der udlodning af
foreningens kunstværker blandt de fremmødte medlemmer der har betalt
kontingent.
Et medlem kan kun modtage et kunstværk i udlodningen.
Et medlem kan være repræsenteret ved stedfortræder, når denne har en fuldmagt fra medlemmet.
Vinderne i udlodningen kan, i den rækkefølge de udtrækkes, vælge til evig eje
imellem foreningens kunstværker.
Medlemmer som ikke har vundet i sidste års udlodning tillægges et lod pr. år
for hvert år de ikke har vundet, men man kan kun vinde en gang pr. år.

Regnskabsåret og medlemsåret følger kalenderåret.
Kontingentet opkræves hel- eller halvårligt forud enten pr. 1/1
eller pr. 1/1 og 1/6.
Indmeldelse i foreningen kan finde sted hele året men kun med virkning
pr. disse datoer.

Mindst 80% af foreningens midler skal anvendes til indkøb af kunstværker.
Midlerne anbringes efter bestyrelsens bestemmelse på en bank-/girokonto i
foreningens navn.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Regnskabet revideres og påtegnes af revisor inden generalforsamlingen.
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år på generalforsamlingen.
Genvalg kan finde sted

Foreningens opløsning
§ 10)

Beslutning om foreningens opløsning skal træffes på to hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger.
Eneste punkter på dagsordenen - udover formalia - skal være:
1)
2)
3)
4)

Bestyrelsens redegørelse for indkaldelsen
Debat
Beslutning om evt. nedlæggelse af foreningen
Evt.

På begge de to ekstraordinære generalforsamlinger skal mindst 4/5 af de på
den enkelte generalforsamling fremmødte medlemmer stemme for
nedlæggelsen, for at denne er effektueret.
Vedtages nedlæggelsen herefter, tager forsamlingen efterfølgende beslutning
om afviklingen af foreningen, - herunder fordeling af midler, salg af eventuelle
værdier, m.v.
Revideret maj 2001

