
   
Vedtægter for kunstforeningen af 1958. 

  
Foreningens navn 
  
§ 1.    
Foreningens navn er ”Kunstforeningen af 1958” med hjemsted i Odense. 
  
  
Foreningens formål 
  
§ 2.  
 Foreningens formål er at fremme interesse for kunst, udgive en årlig kunstudsendelse til 
medlemmerne samt bortlodde indkøbte kunstgenstande. 
  
  
Medlemskab 
  
§ 3.    
Som medlem kan optages alle enkeltpersoner, firmaer, institutioner eller kunstforeninger. 
Der kan tegnes flere medlemskaber. 
Det medlem, der i et helt år ikke har betalt kontingent, betragtes som udmeldt. 
  
  
Regnskab og kontingent 
  
§ 4. 
Regnskabsåret er fra 1.1 til 31.12 begge dage inkl. 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 
Et medlem skal have indbetalt kontingent for regnskabsåret for at deltage i lodtrækningen. 
Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 
  
  
§ 5. 
Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingent samt evt. salg af tidligere 
årsudgivelser. 
Mindst 85 % af kontingentet pr. regnskabsår skal anvendes til årsudgivelsen samt indkøb 
af kunstværker til bortlodning. 
Foreningens midler anbringes efter bestyrelsens bestemmelse på bank/giro – konto i 
foreningens navn. 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. 
  
  
§ 6.    
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på foreningens generalforsamling. På den 
ordinære generalforsamling afgår skiftevis tre i ulige år og fire i lige år. 
Generalforsamlingen vælger endvidere en revisor og en revisorsuppleant. Alle poster kan 
besættes ved genvalg. 



Såfremt bestyrelsen i løbet af året reduceres til 4 medlemmer indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling for valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer der indtræder i 
afgående medlemmers bestyrelsesperiode. 
Hvervet som medlem af bestyrelsen og revisor er ulønnet, men foreningen afholder 
nødvendige udgifter til porto, kontormateriale, distribution af årsudgivelsen m.m. 
  
  
§ 7.    
Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning og vælger selv 
formand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til 
stede. 
Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 
Bestyrelsen fører protokol over afholdte møder, og denne skal indeholde trufne 
beslutninger samt oplysninger over indkøbte kunstværker og resultaterne af lodtrækninger. 
Indkøb af kunstværker foretages af bestyrelsen, registreres og opbevares på betryggende 
vis. 
  
  
Lodtrækningen 
 
§ 8 
Ved den ordinære generalforsamling bortlodder kunstforeningen ved lodtrækning et antal 
kunstværker svarende til mindst 5 % af medlemstallet. 
De indkøbte værker udstilles senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Et nyt medlem starter med 1 lod.  
  
Når et medlem får sit nummer udtrukket ved lodtrækningen, kan vedkommende vælge 
blandt de hovedgevinster, der endnu ikke er bortloddet. 
  
Kan et medlem ikke være til stede på generalforsamlingen, kan vedkommende fremsende 
/ aflevere en prioriteret liste til bestyrelsen eller lade sig repræsentere ved en 
stedfortræder med behørig fuldmagt. Er denne liste  ikke komplet, og der ikke er flere 
tilbageværende prioriterede kunstværker at vælge iblandt, får medlemmet et ekstra lod 
næste år.  
 
Et udtrukket medlem, som ikke er til stede og ikke har afleveret en prioriteret liste til 
bestyrelsen får ligeledes et ekstra lod næste år. 
 
Medlemmer, der ved udtrækningen har opnået gevinst og valgt et kunstværk, starter ved 
næste års lodtrækning forfra med 1 lod. 
  
De medlemmer, der ikke opnår gevinst, deltager i de følgende lodtrækninger med et lod 
mere pr. år indtil gevinst er opnået.  
Der kan ikke vindes mere end én gevinst pr. år pr. medlemskab. 
  
Der vil være 2 fremmødegevinster til bortlodning blandt de fremmødte ved den årlige 
lodtrækning. Disse gevinster er de sidste 2 hovedgevinster. 



  
Bestyrelsen fører gevinstregnskab. 
  
Gevinster skal være afhentet senest 2 måneder efter lodtrækningen har fundet sted, ellers 
tilfalder kunstgenstanden foreningen. 
 
 
Ordinær generalforsamling 
 
§ 9 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 31. marts. Indkaldelse sker 
skriftligt til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen. 
 
  
Dagsorden 
  
§ 10. 
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 
  
1.   Valg af dirigent og referent. 
2.   Formandens beretning 
3.   Kassereren fremlægger revideret regnskab. 
4.   Fastsættelse af kontingent. 
5.   Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 
8.   Eventuelt. 
9.   Bortlodning af indkøbte værker. 
  
 Forslag 
  
§ 11.  
Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 
indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingen. 
På generalforsamlingen kan kun de forslag komme til afstemning, som er optaget på 
dagsordenen i henhold til indvarslingen, samt ændringsforslag hertil. 
  
Afstemningsregler 
  
§ 12.    
På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal, 
træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Opnås stemmelighed, er forslaget 
forkastet. 
Ved vedtægtsændringer kræves mindst ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer. 
Hvert medlemskab har én stemme. 
  
  
 
 



Ekstraordinær generalforsamling 
  
§ 13. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når mindst 20% af medlemmerne 
over for bestyrelsen  fremsætter skriftlig begæring. Generalforsamlingen skal i så fald finde 
sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. 
  
  
Foreningens opløsning 
  
§ 14. 
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet 
ekstraordinær generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler med hensyn til 
beslutningsdygtighed, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer. 
Generalforsamlingen træffer afgørelse om afvikling. 
  
  
  
  
  
  
Vedtaget på generalforsamlingen d. 4. marts 1959. Ændret på generalforsamlingen d. 15. 
marts 1961, 13. marts 1963, 21. marts 1966, 21. marts 1967, 20. marts 1969, 31. marts 
1970, 28. februar 1973, 19. februar 1980, 15. januar 1995, 28. februar 2005 samt 1. marts 
2007. 
 
Foreningen stiftet 6. november 1958 


