Vedtægter for Skive Kunstforening
§ 1Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Skive Kunstforening”. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.
§ 2 Formål
Foreningens formål er: - at gennemføre aktiviteter til glæde, inspiration og eftertanke for alle
med interesse for kunst - at fungere som base for netværk af medlemmer med særlige
interesser inden for billedkunst, skulptur, fotografi, bygningskunst og lignende - at
samarbejde med Skive Museums kunstafdeling - at anskaffe kunstværker og publikationer
om kunst til bortlodning blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling
Foreningens aktiviteter kan efter konkrete behov og muligheder gennemføres i samarbejde
med eksterne parter.
Foreningen kan støtte indkøb af værker til Skive Museums kunstsamling foranlediget af
ansøgninger fra museet stilet til foreningens bestyrelse.
§ 3 Medlemmer
Som medlem af Skive Kunstforening optages enhver, der har lyst til at støtte foreningens
formål.
Stk. 2: Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner og husstande. Ved husstand forstås
2 voksne personer bosat på samme adresse.
Stk. 3: Medlemskabet er gyldigt, når det årlige kontingent er betalt.
§ 4 Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden
den 1. april. Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling foretages af bestyrelsen
og skal ske med mindst 14 dages varsel i Skive Folkeblad.
Stk.1b:
Bestyrelsen kan beslutte, at den ordinære generalforsamling afholdes senere end 1. april, eller
at der i stedet for den fysiske generalforsamling skal afholdes digital generalforsamling.
Beslutning i henhold til stk. 1b kan kun træffes, som følge af opstået force majeure, herunder
myndighedspåbud.
Besluttes det at ændre tidspunkt for fysisk afholdelse af generalforsamling i henhold til stk.
1b, skal bestyrelsen snarest muligt orientere medlemmerne om det nye tidspunkt for
afholdelse af generalforsamlingen.
Besluttes det at afholde digital generalforsamling i henhold til stk. 1b skal medlemmerne
snarest muligt orienteres herom og modtage den nødvendige information om, hvordan man
som medlem kan deltage i den digitale generalforsamling.

Ved afholdelse af digital generalforsamling skal bestyrelsen sikre at medlemmernes mulighed
for at deltage, ytre sig og eventuelt stemme hemmeligt tilgodeses.
Stk. 2: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
5. Orientering om budget for det indeværende kalenderår
6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant
10. Eventuelt
Stk. 3: Forslag, som foreningens medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde inden 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, eller
når mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt, og med angivelse af hvilket emne der
ønskes behandlet, fremsender begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen finde sted senest 28 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen
og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 5: På generalforsamlingerne træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed.
Vedtægtsændringer kan dog kun ske i overensstemmelse med §9. Skriftlig afstemning skal
finde sted, såfremt et medlem fremsætter begæring herom. Stk. 6: Alle med gyldigt
medlemskab kan afgive personlig stemme. Et husstandsmedlemskab giver mulighed for
afgivelse af 2 personlige stemmer, når mindst to fra husstanden er til stede. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
§ 5 Bestyrelse
Kunstforeningens bestyrelse består af syv medlemmer, som vælges på den ordinære
generalforsamling for to år ad gangen, således at tre henholdsvis fire af disse medlemmer
skiftevis afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Herudover vælges 1-2 suppleanter. Stk. 2:
Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen med
formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden. Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører beslutningsreferat.
§ 6 Kontingent
Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvorledes medlemskontingentet og andre indtægter
samt foreningens formue skal anvendes.
§ 7 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2: Foreningens kasserer udfærdiger
foreningens årsregnskab, der godkendes af og underskrives af bestyrelsen. Stk. 3:

Generalforsamlingen vælger en revisor som reviderer foreningens årsregnskab og forsyner
regnskabet med sin revisionspåtegning.

§ 8 Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen
påhvilende forpligtelser.
§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de til generalforsamlingen
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2.: Foreningens ophævelse kan gennemføres på en generalforsamling med vedtagelse af
mindst 3/4 af samtlige af foreningens medlemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til
stede, men er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes til en ny
generalforsamling med 14 dages varsel med kun dette ene punkt på dagsordenen. Forslaget
kan da vedtages af de fremmødte med 2/3 stemmeflerhed. Stk. 3.: I tilfælde af opløsning af
foreningen afgør en beslutningsdygtig generalforsamling jf. stk. 2 hvordan foreningens
midler skal anvendes.
§ 10 Ikrafttræden
Vedtægterne er trådt i kraft den 22. november 2006. Vedtaget med seneste ændringer på
Skive Kunstforenings ordinære generalforsamling den 4. marts 2014, d. 25. marts 2015, 7.
februar 2018, 18. august 2021 og 10. marts 2022

