Vedtægter for "Kulturens Venner"
§1 Foreningens navn er "Kulturens Venner"
§2 Foreningens formål er at skabe kulturarrangementer i Engesvang og omegn.
§3 Som medlem optages alle over 18år.
§4 Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
§5 Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.
§6 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen.
§7 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der afholdes senest 1.4 .
§8 Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på førstkommende møde med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
§9 Indkaldelse til generalforsamling sker gennem opslag på synlige steder i Engesvang by samt relevante
elektroniske medier, og herunder foreningens egen hjemmeside med mindst 14 dages varsel og med
angivelse af dagsorden.
§10 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af formanden
3. Godkendelse af regnskabet
4. Beslutning om anvendelse af overskud
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 2 revisorer og suppleant
9. Eventuelt
§11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 25 medlemmer kræver
det. Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 1 måned efter kravet er remsat.
§12 På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad
gangen med skiftevis afgang. Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.
§13 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og antallet af møder.
§14 Bestyrelsen tager beslutninger i møder.
§15 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
§16 Regnskabsåret er fra 01.01 til 31.12.

§17 Det reviderede regnskab fremlægges sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.
§18 Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer i fællesskab.
§19 Foreningens oplæsning kan kun ske gennem flertalsafgørelse på to på hinanden følgende
generalforsamlinger med højest en måneds mellemrum. Ved tilfælde af foreningens opløsning træffer
generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens aktiver under henvisning til foreningens
formål.
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