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§1
NAVN OG HJEMSTED
1.1.

Foreningens navn er ”Galleri Langager Helnæs”.

1.2.

Foreningens hjemsted er Assens Kommune.

§2
FORMÅL
2.1.

Foreningen er en almennyttig forening.

2.2

Foreningen skal være til gavn for alle med interesse for kunst, events og fællesskaber
vedrørende kunst.

2.3

Foreningens formål er
dels at udbrede kunsten i lokalområdet ved at afholde offentlige kunstudstillinger og events, og
dels at skabe et ståsted for kunstinteresserede i lokalområdet.

§3
MEDLEMSKAB
3.1.

Som A-medlemmer optages personer, der er udøvende kunstnere, samt personer, som i særlig
grad aktivt medvirker til foreningens arbejde, eksempelvis i bestyrelse, i arbejdsgrupper eller
udvalg, eller på anden måde efter bestyrelsens skøn.
Som S-medlemmer (støttemedlemmer) optages personer, som har interesse for og som støtter
foreningens formål.

3.2.

Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt,
når bestyrelsen har godkendt medlemskabet. Bestyrelsens beslutning herom kan ikke påklages
eller indbringes for andre personer eller organer i foreningen, og heller ikke til
generalforsamlingen.

3.3.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet dækker
kalenderåret og forfalder til betaling senest 1. februar. Kontingentet fastsættes en gang årligt.
Ved udmeldelse eller eksklusion sker ikke refusion af kontingent.

3.4

Et medlem kan ekskluderes ved bestyrelsesbeslutning, når medlemmet efter bestyrelsens
vurdering modarbejder foreningens interesser, handler illoyalt over for foreningen, eller handler
i strid med foreningens vedtægter, regler eller beslutninger. Eksklusionen træder i kraft straks
efter bestyrelsesbeslutning herom. Bestyrelsens beslutning herom kan ikke påklages eller
indbringes for andre personer eller organer i foreningen, og heller ikke til generalforsamlingen.
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§4
GENERALFORSAMLING
4.1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned, og
indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk ved e-mail.

4.3

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle A-medlemmer, der senest 14 dage
forinden har betalt forfaldent kontingent.

4.4.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
3. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse af dette
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1-2 bilagskontrollører
10. Eventuelt

4.5.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.

4.6.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

4.7

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har kun A-medlemmer, jfr. § 3.2.

4.8.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal ved håndsoprækning. Ved
personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, samt ved vedtægtsændring
og opløsning af foreningen, foretages altid skriftlig afstemning. Dirigenten kan i øvrigt beslutte,
at der i øvrigt skal foretages skriftlig afstemning også i andre spørgsmål.

4.9

Der føres skriftligt referat over forløb af og beslutninger truffet på foreningens
generalforsamlinger.
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§5
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
5.1.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det
overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab.

5.2.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 4 uger.

§6
FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE
6.1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4
medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

6.2.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger og har ansvaret for foreningens administration.

6.3

Bestyrelsen fastsætter selv omfanget af foreningens aktiviteter og projekter og det nærmere
indhold af sådanne aktiviteter og projekter. Bestyrelsen kan antage lønnede eller ulønnede
medarbejdere efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§7
REGNSKAB
7.1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab, der gennemgås af
bilagskontrollør forud for den ordinære generalforsamling.

§8
TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE
8.1.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved indgåelse
af væsentlige forpligtelser og aftaler, f.eks. vedrørende køb eller leje af fast ejendom, eller ved
byrdefulde økonomiske dispositioner, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

8.2.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
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§9
VEDTÆGTSÆNDRINGER
9.1.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling.

9.2.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10
OPLØSNING
10.1.

Foreningen kan opløses, når 2/3 af de afgivne stemmer deltagerne i to på hinanden følgende
generalforsamlinger stemmer herfor.

10.2.

Overskydende midler vil blive videregivet til andre almennyttige formål i lokalområdet.

--oo0oo--

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 27. februar 2020
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