Vedtægter
for
Brenderup Højskoles Kunstforening

1. Foreningens navn er Brenderup Højskoles Kunstforening og har hjemsted på Brenderup Højskole.
2. Formålet med foreningen er:
at etablere udstillinger af kunst og kunsthåndværk
at udsmykke skolens centrale rum
at tilføje en dimension til højskolens åbne arrangementer
at give foreningens medlemmer mulighed for at erhverve sig original kunst
3. Som medlemmer optages alle, der betaler kontingent.
4. Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af samtlige medlemmer, der har betalt
kontingent pr. 31.12.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som er foreningens daglige ledelse og som fastsætter en dato for den
årlige generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes i januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal ske skriftligt eller elektronisk til alle medlemmer.
Generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens beretning, regnskab fra foregående år, fremtidig virksomhed og
kontingentets størrelse. Regnskabsåret løber fra 1/1- 31/12.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant
8. Evt.
9. Udlodning af værker
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før
afholdelsen af denne.

Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal, 2 i ulige årstal.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen, der er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne, består af 5 personer valgt på
generalforsamlingen, hvoraf mindst en person er ansat på Brenderup Højskole. Desuden vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen varetager de praktiske funktioner i forbindelse med foreningens virke, herunder:
udvælgelse og opsætning af udstillinger
indkøb af værker
administration af foreningens midler
indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling
udlodning af indkøbte værker.
Der indkøbes hvert år et antal værker blandt de udstillede til udlodning blandt medlemmerne.
Udlodningen sker ved simpel lodtrækning. Første år deltager hvert medlem med 1 lod og højskolen med 1 lod. De
medlemmer, der ikke vinder, deltager næste år med et ekstra lod - og så fremdeles. Dog kan et medlem max have
5 lodder i sin pulje. Når man vinder, ryddes ens pulje, og man starter forfra og dette uanset, om medlemmet
udvælger et værk eller ej. De tilstedeværende vindere kan efter tur vælge mellem de indkøbte værker. Alle
medlemmer deltager i udlodningen, uanset om de er til stede eller ej.
Vedtægtsændringer
Ændring af disse vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens
medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger
efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan opløsning af foreningen
vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning overgår midler til Brenderup Højskole, som indkøber og udlodder i overensstemmelse
med foreningens formål blandt medlemmerne fra den sidste generalforsamling.

Ændret 11. maj 2016
Ændring (tilføjelser) under punktet ’Bestyrelsen’ godkendt på generalforsamlingen den 25. maj 2021

