Vedtægter for kunstforeningen Art Outdoors
§1
Foreningens navn er: Kunstforeningen Art Outdoors
Foreningens hjemsted er: Industrivej 8, 8586 Ørum Djurs, Djursland, Danmark. Tlf.nr. 20102920/21637505
Foreningen er stiftet den: 22. juni 2020
§2
Foreningens formål er:
At fremme interessen for kunst, samt gøre den tilgængelig for offentligheden.
At afholde kunstudstillinger samt begivenheder, events og workshops, primært udendørs.
§3
Enhver kan blive medlem mod at betale et årskontingent, som fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
Nye medlemmer godkendes af stifterne af kunstforeningen. Et stemmeflertal i bestyrelsen kan ekskludere
medlemmer.
For aktivt at kunne deltage i foreningens kunstarrangementer og udstillinger mm., kræves kunstnerens
kontingent.
Årskontingent opkræves helårligt og er gældende i et kalenderår.
For 2020-21 er kontingentets beløb 250,- pr. medlem.
Næste generalforsamling er planlagt til den 24. november 2021.
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Udmeldelse kan ske til enhver tid. Der tilbagebetales ikke kontingent.
§4
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af/på generalforsamlingen. Formanden vælges hvert år
direkte af generalforsamlingen, hvorimod bestyrelsen selv vælger sin næstformand, sekretær og kasserer.
De 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges yderligere 1 bestyrelsesmedlem årligt.
Generalforsamlingen vælger endvidere 1 suppleanter og 1 revisor. Disse valg gælder for 1 år ad gangen.
Der kan ikke sidde 2 fra samme husstand i bestyrelsen.
§5
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned. Dagsorden skal
som minimum omfatte følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning om foreningen arbejde det foregående år
Kassereren aflægger beretning og fremlægger regnskab med revisorerklæring til godkendelse.
Valg af formand
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Valg af mindst 1 suppleant og 1 revisor
Indkomne forslag
Evt.

§6
Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed. Hvert tilstedeværende medlem har ved
generalforsamlingen én stemme. Afstemningen foregår kun skriftligt såfremt et eller flere medlemmer
anmoder herom.
Simpelt stemmeflertal er afgørende, dog kræves der ved behandling af:
•
•

Ændring af vedtægter
Ophævelse af foreningen

Her skal fremmøde af 2/3 af foreningens medlemmer og at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er
2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og denne er da
beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere, og alle afgørelser træffes ved stemmeflertal.
§7
Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet
på den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt for formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter formandens ellers
bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/5 af foreningsmedlemmerne indgiver skriftlig anmodning
herom. Denne kan indkaldes med 8 dages varsel.
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§8
Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening.
§9
Regnskabsåret er 1. april til 31. marts
Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. marts 2022
Årsrapporten skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling
samt resultat.
Såfremt foreningen er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller hvis
generalforsamling i øvrigt beslutter, at foreningens årsrapport skal revideres, vælger generalforsamlingen
ved simpelt stemmeflertal for et år af gangen en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere
foreningens årsrapporter. Genvalg kan finde sted. Revisionen foretages i overensstemmelse med god
revisionsskik og foreningslovens krav.
Foreningen kan undlade at lade årsrapporten revideres, i det omfang foreningen opfylder betingelserne
herfor.

§ 10
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler og ejendele en forening med beslægtet formål eller
en velgørende institution, alt efter beslutning på den generalforsamling, der beslutter opløsningen.

Således vedtaget ved foreningens stiftelse den 22. juni 2020

Som stifter af kunstforeningen Art Outdoors
__________________________________

__________________________________

Henrik Juhl Andersen

Ingolf Steffensen

Formand

Næstformand

3

