Horsens Kunstforening
LOVE
§1

Foreningens navn er Horsens Kunstforening.

§2

Foreningens formål er at arbejde for udbredelse af forståelse for kunst og kunstneriske værdier.

§3

Foreningen har følgende hovedopgaver:
•
at arrangere skiftende kunstudstillinger
•
at fremme andre kunstneriske aktiviteter

§4

Ordinær generalforsamling afholdes marts/april måned og indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse
til medlemmerne.

§5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne 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 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt
tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling.
Afgørelserne på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.
§6

Forenings bestyrelse består af 7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen dog
således, at 3/7 afgår første år og 4/7 andet år og så fremdeles, første gang ved lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær.
Bestyrelsen kan frit vælge og nedsætte arbejdsudvalg til forekommende opgaver, dog skal mindst eet af
medlemmerne i sådanne udvalg være medlem af bestyrelsen.
Arbejdsudvalgene arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

§7

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§8

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen og skal, når 1/5 af medlemmerne forlanger det,
indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelse sker efter reglerne i § 4.
Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

§9

Forandring af lovene op ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 25 % af
medlemmerne er til stede, og 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen eller ophævelsen. Er der ikke mødt 25%
af medlemmerne, indkaldes der inden en måned til ekstraordinær generalforsamling, hvorefter ændringen eller
ophævelsen kan vedtages med simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

§ 10

Såfremt foreningen ophæves, træffer generalforsamlingen bestemmelse om fordelingen af foreningens eventuelle
formue.
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