Kunstforeningen på Det Kgl. Bibliotek i Københavns vedtægter
§ 1. Navn og formål
Stk. 1.
Foreningens navn er Kunstforeningen på Det Kgl. Bibliotek - København.
Stk. 2.
Foreningens formål er










at formidle og udbrede forståelse for og glæde over kunst
at skabe forum for drøftelse af kunst
at fremme kontakten mellem foreningens medlemmer på tværs af faglige og lokalitetsbundne skel
at formidle information om kunst og kunstneriske aktiviteter
at formidle adgang til kunstaktiviteter i bred forstand
at arrangere udstillinger på biblioteket
at indkøbe og bortlodde kunstværker til medlemmerne (f. eks. billedkunst, skulptur, fotokunst og
kunsthåndværk)
at bistå bibliotekets ledelse og afdelinger med henblik på indre og ydre udsmykning af biblioteket

Stk. 3.




Som medlem kan optages enhver, der er eller har været ansat på Det Kgl. Bibliotek, herunder i de
indfusionerede institutioner, i Slots- og Kulturstyrelsen samt i de institutioner, der er i "Fisken", Christian
Brygge 1-3.
Ægtefæller og samboende til medlemmer kan også optages.

Stk. 4.






Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for perioden fra 1. oktober til 30. september det
følgende år.
Kontingentet betales for et år ad gangen via løntræk i november måned.
Til eksterne medlemmer fremsendes opkrævning af kontingent umiddelbart efter generalforsamlingen.
Nye medlemmer betaler fuldt kontingent, selv om indmeldelse sker i løbet af året og deltager således i den
årlige lodtrækning.

Stk. 5.




Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Medlemskabet fortsætter dog perioden ud.
Har et medlem ikke betalt kontingent inden 1. februar, betragtes medlemskabet som ophørt.

Stk. 6.



Tegningsberettiget for foreningen er bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at
formand og kasserer kan råde over kreditkort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.

§ 2. Generalforsamlingen
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned
Stk. 3.





Der indkaldes til ordinær generalforsamling senest 3 uger før afholdelse.
Dagsordenen skal være udsendt til medlemmerne senest 1 uge før.
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
efter indkaldelsen for at kunne optages på dagsordenen

Stk. 4.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.

Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

4.

Indkomne forslag fra såvel bestyrelse som øvrige medlemmer, herunder kontingentets størrelse

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6.

Valg af revisor og/eller revisorsuppleant

7.

Eventuelt

Stk. 5.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed
Stk. 6.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 1 uges varsel af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af foreningens
medlemmer skriftligt har fremsendt krav om det. I skrivelsen skal anføres de emner, der ønskes behandlet på den
ekstraordinære generalforsamling.

§ 3. Bestyrelsen
Stk. 1.
På den ordinære generalforsamling vælger foreningen en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. På bestyrelsens møder afgøres alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 3.

Valgperioden for alle bestyrelsens medlemmer er 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og de øvrige
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Stk. 4.
Der vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden for suppleanter er 1 år.
§ 4. Revisor
Stk. 1
På den ordinære generalforsamling i lige år vælges blandt medlemmerne 1 revisor til at gennemgå foreningens
årsregnskab. Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.
§ 5. Lodtrækning
Stk. 1.
For at kunne deltage i den årlige lodtrækning skal man have betalt kontingent.
Stk. 2.




Lodtrækningen foretages i tilslutning til den ordinære generalforsamling.
De udtrukne medlemmer vælger selv deres gevinst i den rækkefølge, de udtrækkes.

Stk. 3.






Alle medlemmer deltager med mindst 1 lod.
For hvert på hinanden følgende år uden gevinst erhverves et ekstra lod, dog maximalt 3 lodder.
Vinderne deltager i lodtrækningen det følgende år med 1 lod
Såfremt et udtrukket medlem ikke ønsker at modtage sin gevinst, har medlemmet ret til af afslå denne og
samtidig oppebære samme antal lodder som allerede erhvervet til næstkommende generalforsamling.

Stk. 4.



Det enkelte medlem kan højst vinde 1 kunstværk om året.

Stk.5.





Såfremt et medlem ikke selv kan være til stede ved den årlige lodtrækning og ikke har givet fuldmagt til et
andet medlem af foreningen, mister medlemmet sin mulighed for at vælge gevinst dette år.
De pågældende medlemmer betragtes som medlemmer, der ikke har vundet, og de deltager således med 1
ekstra lod hvert følgende år uden gevinst, dog maksimalt med 3 lodder.
Undlader et medlem at afhente sin gevinst inden for to måneder efter generalforsamlingens afholdelse, indgår
gevinsten i næste års lodtrækning.

§ 6. Vedtægtsændring
Vedtægtsændring kan kun vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på en lovligt indvarslet
generalforsamling, hvor vedtægtsændringen er sat på dagsordenen som et selvstændigt punkt.

§ 7. Foreningens ophør
Stk. 1.

Ophævelse af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer
på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2.
Anvendelse af en eventuel formue afgøres på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.
Vedtaget på generalforsamling d. 26. oktober, 2017.

