ChildArt er en selvstændig forening, der samarbejder tæt med Tørring - Uldum
Kunstforening(TUK) og Aale Hjortsvang Børneby.
Kunst spiller en afgørende rolle i dannelsen af børn og unge. Den er med til at skabe et fælles
kulturgrundlag, de kan trække på nu og senere i livet. Kunst giver rum og mulighed for at
skabe, styrke og forandre børn og unges sociale fællesskaber. Børn og unge skal opleve, at
kunst har relevans og betydning i deres liv og hverdag.
ChildArts formål er:
At fremme interessen for kunst blandt børn og deres forældre.
At skabe rammerne for børns kunstneriske udfoldelse
At gøre kunst mere tilgængelig for alle børn og unge, og sikre at tilgængelighed ikke er
afhængig af børn og unges kulturelle baggrund og af geograﬁske og socioøkonomiske forhold.
At indgå i partnerskaber som sikre børn og unges møde med kunstnere og deres kunstneriske
praksis.
Bestyrelsens arbejdsopgaver:
Bestyrelsen i Child Art tager initiativ til oprettelse af partnerskaber, hvor billedkunst er en
væsentlig del af aktiviteterne.
Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i følgende verdensmål:

Vedtægter for den almennyttige forening Child Art
§1.
Foreningens navn er Child Art og har hjemsted i Aale-Hjortsvang
§2.
Foreningen er et formaliseret samarbejde med Aale-Hjortsvang Børneby og Tørring-Uldum
Kunstforening
§3.
Foreningens formål er:
At fremme interessen for kunst blandt børn og deres forældre.
At skabe rammerne for børns kunstneriske udfoldelse
At gøre kunst mere tilgængelig for alle børn og unge, og sikre at tilgængelighed ikke er
afhængig af børn og unges kulturelle baggrund og geograﬁske og socioøkonomiske forhold.
At indgå i partnerskaber som sikre børn og unges møde med kunstnere og deres kunstneriske
praksis.
§4.
Som medlemmer optages alle som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen.
Udmeldelse kan ske med øjeblikkelig virkning ved skriftlig henvendelse til et
bestyrelsesmedlem.
§5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering på hjemmesiden og andre sociale medier
med mindst 14 dages varsel.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen:
01. Valg af dirigent.
02. Formandens årsberetning.
03. Regnskabsaﬂæggelse for det forløbne år.
04. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent.
05. Indkomne forslag.
06. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleant, 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
07. Eventuelt.
Ved afstemninger på generalforsamlingen gælder simpelt ﬂertal af de tilstedeværende
medlemmer.

§6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ﬁnder det nødvendigt eller 1/3 af
medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.
Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på ordinær generalforsamling, når mindst 3/4
af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
§7.
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer der vælges på den ordinære
generalforsamling. Mindst 2 af medlemmerne skal repræsentere Aale-Hjortsvang Børneby og
Tørring-Uldum Kunstforening.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og er på genvalg skiftevis med 3 i ulige år og 2 i lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med valget med formand, næstformand og kasserer på 1. møde
efter generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ﬁnder det
nødvendigt. Formanden indkalder til mødet med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden
eller næstformanden er til stede.
§8.
Bestyrelsen hæfter kun for forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Formanden og kassereren har tegningsretten for foreningen.
§9.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
§ 10.
Foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger
som gennemføres med mindst 14 dages mellemrum. Ved anden og sidste generalforsamling
kræves tilslutning fra 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue kulturelle formål, jf. §3, i
Tørring-Uldum området.
Vedtaget på stiftende generalforsamling d. ____________
Dirigentens underskrift________________

