VEDTÆGTER for GALLERI KORINTH VENNER
§ 1.
Navn
Foreningens navn er Galleri Korinth Venner.
§ 2.
Hjemsted
Foreningens hjemsted er Galleri Korinth, Reventlowsvej 15, Korinth, 5600 Faaborg.
§ 3.
Formål
Foreningens formål er at udbrede interesse, øge kendskab og forståelse for nutidskunst og kultur.
Foreningen skal udvikle Galleri Korinth til et lokalt kultursted, hvor foreningen kan arrangere en bred vifte af
kulturelle arrangementer som opera, teater, foredrag, musik m.m.
§ 4.
Galleri Korinth
Foreningens virke bygger på et godt og konstruktivt samarbejde med galleriet.
Samarbejdet indebærer bl.a., at galleriet stiller lokaler til rådighed for foreningens møder, og varetager
sekretariats- og regnskabsfunktioner. Betaling herfor fastlægges en gang om året ved aftale mellem galleriets ejer
og bestyrelsen. Samarbejdet aftales i øvrigt nærmere efter behov.
§ 5.
Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages private personer, erhvervsvirksomheder og institutioner.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
§ 6.
Kontingent
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingent for 1. regnskabsår er på
500 kr. for erhvervsvirksomheder og institutioner og 155 kr. for private.
Ved indmeldelse inden for regnskabsåret betales fuldt kontingent for det pågældende regnskabsår. Kontingentet
opkræves umiddelbart efter vedtagelsen på foreningens generalforsamling.
Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke.
§ 7.
Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.
december 2018.
Regnskabet opgøres i overensstemmende med god regnskabsskik.
Om anvendelsen af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.
Foreningens kasserer skal hvert år udarbejde et driftsregnskab og en status for regnskabsåret. Endvidere
udfærdiger kassereren budget for det kommende år i samarbejde med den øvrige bestyrelse.
Regnskabet revideres af den af foreningen på generalforsamlingen valgte revisor.
Regnskabet udarbejdes og fremsendes til foreningens medlemmer senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb
og senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling med henblik på endelig forelæggelse og godkendelse
senest på generalforsamlingen.
§ 8.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer.
Ejeren af Galleri Korinth er fast medlem af bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

Galleri Korinth Venner, Reventlowsvej 15, Korinth, 5600 Faaborg
www.gallerikorinth.dk/venner
+45 42403201
Sydbank

CVR 38927027

Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen fører protokol over afholdte møder.
§ 9.
Revision
Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
§ 10.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel til de enkelte medlemmer.
Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlemskab har én stemme. Der kan stemmes ved
fuldmagt.
Generalforsamlingen ledes af en på mødet valgt dirigent.
Forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 1 uge inden
afholdelse af generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af referent
3.
Formandens beretning.
4.
Fremlæggelse af regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
5.
Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget.
6.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
1.
Valg af formand
2.
Valg af kasserer
3.
Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
7.
Valg af revisor.
8.
Behandling af indkomne forslag.
9.
Eventuelt.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal.
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men forslaget er
vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget
vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.
Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmerne overfor
bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom. Begæringen skal vedlægges formuleret forslag til behandling.
§ 12.
Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling og kun såfremt 3/4 af de
fremmødte medlemmer stemmer for.
Til vedtagelse om opløsning af Foreningens kræves, at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen
repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer indkaldes
snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Er der flertal for opløsningen tilfalder eventuelle midler, som foreningen måtte være i besiddelse af Galleri Korinth.
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