Vedtægter for foreningen

SKULPTURBY GIVE

Tilrettet version efter ændringer vedtaget ved generalforsamling den 28.06.2022
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§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Skulpturby Give og dens hjemsted er Vejle Kommune.
§ 2 Formål
Foreningens formål er:
- At styrke Give by via kunsten
- At skabe større forståelse for kunstens betydning
- At skabe samarbejde mellem erhvervslivet og kunstnere
- At give borgere og turister en kunstnerisk oplevelse
Foreningen skal gøre Give by til skulpturernes by.
Dette søges opnået bl. a. ved i samarbejde med erhvervslivet, foreninger og kommunen, at
indkøbe kunstværker, tilbyde udstillingssteder til kunstnere samt gennem massiv PR.
§ 3 Medlemsforhold
Som medlem kan optages såvel enkeltpersoner som firmaer, foreninger og institutioner – hver har
kun én stemme.
Medlemskab tegnes for et år ad gangen – 1 januar-31 december.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.
§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvår.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt eller ved opslag på foreningens hjemmeside og i de lokale
aviser med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 2: Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er medlemmer, der har indbetalt kontingent i
det seneste regnskabsår.
Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budgetforslag og kontingent for det kommende år til godkendelse.
6. Valg:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt
Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen.
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Stk. 5: Alle afgørelser, med undtagelse af vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt flertal.
Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre der kræves en skriftlig afstemning.
Kun fremmødte har stemmeret.
Stk. 6: Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte
stemmeberettigede.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller
når mindst ¾ af foreningens medlemmer fremsætter et motiveret krav herom – et sådant krav skal
indeholde forslag til dagsorden.
Stk.2: Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen.
Bestyrelsen har derefter pligt til, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger
efter, at ønsket er fremsat.
Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling.
§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert år.
Ved første ordinære generalforsamling afgør lodtrækning, hvilke medlemmer, der er på valg.
Der vælges altid 2 suppleanter.
§ 7 Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan nedsætte diverse arbejdsudvalg til varetagelse af specielle opgaver mv.. Disse
udvalg arbejder og træffer beslutninger under ansvar af bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 medlemmer finder det nødvendigt.
Formanden indkalder med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne, herunder formand eller
næstformand er til stede.
Alle afstemninger foregår skriftligt, hvis et medlem forlanger dette.
Bestyrelsen fører protokol over generalforsamling, øvrige møder og vigtige begivenheder for
foreningen.
Stk. 2: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med
dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke økonomisk forpligtigelse over foreningen udover kontingentforpligtigelsen.
Medlemmer af foreningen har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.
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§ 8 Tegningsret
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, af den samlede bestyrelse.
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
§ 9 Regnskab
Foreningens regnskab går fra 1 januar – 31 december.
Kassereren skal inden den 15 marts afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31 december til
revisorerne.
Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.
Regnskaber, forsynet med revisionspåtegning, skal forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.
§ 10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
§ 11 Opløsning
Beslutning om opløsning af foreningen skal træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.
Stk. 2: På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Ved den anden generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af en opløsning.
Stk. 3: Eventuelle aktiver skal tilfalde kunstneriske tiltag i Give’s byrum.
Den siddende bestyrelse skal vælge og beslutte hvilke tiltag, der skal begunstiges.

Ovennævnte tilrettede vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 28 juni 2022
Er underskrevet efterfølgende af den valgte bestyrelse.
Give den

Jørgen Lundsgaard
Birgit Jørgensen
Viggo Nørtoft
Maria Carlsen
Mette Hinhede
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