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Fornæsgruppens vedtægter 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 23. maj 2019    

________________________________________________________________________________ 

 

§ 1 Navn: 

Foreningens navn er ”Fornæsgruppen” og er hjemmehørende i Norddjurs Kommune. 

Der kan optages medlemmer fra hele landet. 

§ 2 Formål: 

Foreningens formål er at fremme medlemmernes kendskab til og formidling af kunst, 

dels gennem egne kunstneriske aktiviteter og dels gennem foreningens udstillinger. 

Her ud over arrangeres udflugter med kunstnerisk indhold, workshops og eventuelle 

events.  

Bestyrelsen tilrettelægger udstillinger med hensyn til omfang, annoncering, tilmelding 

og placering af kunstværker. Fornæsgruppen påtager sig intet ansvar for eventuel 

beskadigelse af værker. 

§ 3 Medlemmer: 

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der interesserer sig for eller udøver 

kunst. 

Nye medlemmer accepterer foreningens persondatapolitik ved indbetaling af 

kontingent. Politikken ligger på foreningens hjemmeside. 

§ 4 Kontingent: 

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales inden udgangen af 

januar måned. Nye medlemmer betaler årskontingentet ved indmeldelse inden 31.10. 
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Ved indmeldelse efter 31.10. betales kontingent i januar for det kommende år. 

Indmeldelse sker ved henvendelse til den data ansvarlige. 

§ 5 Udmeldelse: 

Sker ved aktiv henvendelse til bestyrelsen, eller hvis kontingentet ikke er betalt senest 

14 dage efter påmindelse. 

§ 6 Foreningens bestyrelse: 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, 2 menige 

medlemmer. Her ud over 1. og 2.suppleant, der træder til i prioriteret rækkefølge. Der 

vælges også 1 revisor. 

På den årlige generalforsamling vælges medlemmerne til bestyrelsen. 3 medlemmer 

vælges i ulige år og 2 i lige år. 

Suppleanterne deltager i møderne uden stemmeret, men træder ind i bestyrelsen ad 

hoc ved afbud til møderne. 

For medlemmer, der er udtrådt af bestyrelsen midt i en valgperiode, tiltræder en 

suppleant indtil næste generalforsamling, hvor et medlem vælges ekstraordinært for 

resten af det oprindelige medlems valgperiode. 

Suppleanter og revisor er på valg hvert år. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig når 2/3 af 

bestyrelsen er til stede. 

Kasserer og Formand har tegningsretten. 

§ 7 Regnskab: 

 Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. 

 Regnskabet revideres af generalforsamlingens valgte revisor. 

§ 8 Generalforsamling: 

 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november. Generalforsamlingen 

indkaldes med mindst 3 ugers varsel via mail til samtlige medlemmer. 

Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare, hvis de er myndige. Stemme kan ikke 

afgives ved fuldmagt. 
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Dog kan opstilling til bestyrelsen ske ved fuldmagt. 

 

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er: 

Valg af dirigent og referent. 

1. Formandens beretning. 

2. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent. 

3. Nyt fra bestyrelsen. 

4. Evt. indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt, dvs. 

via mail, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal 

desuden finde sted, når mindst 20% af foreningens medlemmer indsender skriftlig 

anmodning herom. 

§ 9 Vedtægtsændringer: 

Ved vedtægtsændringer skal 2/3-del af samtlige afgivne stemmer være for forslaget. 

Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller skriftligt hvis bare en deltager ønsker 

det. 

§ 10 Foreningens opløsning: 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i samme anledning 

indkaldt generalforsamling. 

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3-del af de afgivne stemmer er for 

opløsning. 

I tilfælde af opløsning af foreningen, skal man på samme generalforsamling beslutte, 

hvad foreningens midler skal bruges til. 

 

 


