VEDTÆGTER
FOR
FORENINGEN KUNSTNERGAARDEN

§ 1.
Foreningens navn er Foreningen Kunstnergaarden.
Foreningens hjemsted er Dianalund i Sorø Kommune.
§ 2.
Foreningens formål er,
at
at
at
at
at
at

varetage fundraising
forestå den samlede drift og vedligeholdelse af Kunstnergaarden,
sikre bevarelsen af Saltofte Larsen Samlingen.
sikre adgang for publikum til Saltofte Larsen Samlingen,
afholde kulturelle og kunstneriske arrangementer på Kunstnergaarden,
udbygge aktiviteterne på Kunstnergaarden.

Foreningens formål opfyldes i samarbejde med Saltofte Larsen Fonden, der ejer Kunstnergaarden
og kunstværkerne.
Til gengæld for at foreningen har brugsret til Kunstnergaarden, tilfalder foreningens løbende
driftsoverskud fonden, der afholder udgifterne på ejendommen såsom forsikringer, el, vand m.v.
§ 3.
Som medlemmer i foreningen kan optages alle personer, der deltager aktivt i Kunstnergaardens
drift og vedligeholdelse og som kan anbefales af et medlem af bestyrelsen.
§ 4.
Generalforsamling afholdes indenfor årets første kvartal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Valg af referent
Formandens/bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse/godkendelse af regnskab.
Valg af bestyrelse (2 i lige år og 3 i ulige år)
Valg af 2 revisorer
Indkomne forslag.
Eventuelt.

§ 5.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer der konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.
Revisorer vælges for 1 år ad gangen.
§ 6.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden m.v., sker ved mail eller brev
til de enkelte medlemmer med mindst 4 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen har ønske derom, ved indkaldelse som
ovenfor anført.
Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges af mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af
dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter bestyrelsen
har modtaget kravet herom.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Der tilkommer hver medlem 1 stemme.
Forslag til den ordinære generalforsamling skal sendes til formanden senest 14 dage før
generalforsamlingen.
§ 7.
Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 8.
Bestyrelsen aflægger på den årlige generalforsamling et revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 9.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 10.
Ændring af foreningens vedtægter og foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de tilstedeværende,
stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.
§ 11.
Ved evt. opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver Saltofte Larsen Fonden.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. september 2015
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