Vedtægter for
KUNSTNERGRUPPEN CORONA
§1
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Foreningens navn er KUNSTNERGRUPPEN CORONA. Gruppens mødested er Kulturkasernen,
Kasernevej 43, 4300 Holbæk.
Målsætningen er, at samle seriøse udøvere indenfor maling, tegning, grafik, skulptur m.v. for på
denne måde at få større mulighed for at vise sine arbejder frem. Udstillingerne censureres ikke, men
kun selvstændigt udførte arbejder, som ikke er reproduktioner, kan medtages. Der må på vore
udstillinger ikke medtages arbejder, der har været udstillet tidligere i Holbæk, f.eks. Æglageret,
biblioteket, restauranter, lægehuse eller forretninger. Udstillerne udstiller på eget ansvar.

§2
Udmeldelse kan ske når som helst, dog uden refundering af betalt kontingent. Udmeldelsen skal ske
skriftligt til bestyrelsen.

§3
Kontingentet størrelse fastlægges på generalforsamlingen. Kontingentet følger regnskabsåret, som
er kalenderåret. Dog skal kontingentet betales senest 20. februar således, at medlemmerne har
stemmeret ved generalforsamlingen, der afholdes hvert år den første torsdag i marts måned.

§4
Gruppens bestyrelse kan bestå af 5 eller 7 medlemmer og konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer og øvrige som bestyrelsesmedlemmer.
Gruppen tegnes udadtil af formanden eller i dennes fravær af næstformanden og 1
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig efterfølgende. Ligeledes vælges 2
suppleanter for bestyrelsen og 1 revisor med suppleant for et år.
Suppleanterne indgår på evt. ledige pladser i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem udmelder
sig eller fratræder af anden årsag.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift:
På lige årstal afgår formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem
På ulige årstal afgår næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg til løsning af ad hoc opgaver.

§4 – fortsat
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Kassereren fører regnskab og udarbejder årsregnskab/-budget og opdaterer medlemslisten.
Regnskabet følger kalenderåret og skal forelægges revisor senest 31. januar.
Referenten skriver beslutningsreferat ved alle møder og kassereren reviderer vedtægterne.
Tæt relaterede personer kan ikke være bestyrelsesmedlemmer samtidig.

§5
Generalforsamlingen er gruppens højeste myndighed og skal forsamles en gang årligt.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse
bilagt dagsorden, til samtlige medlemmer.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen. Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal,
håndsoprækning eller hemmeligt, hvis det ønskes af ét medlem, med undtagelse af de i §9 nævnte
tilfælde.

§6
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ¼ af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 3 ugers varsel, skriftlig dagsorden udsendes til
samtlige medlemmer.

§7
Stemmeberettiget er de medlemmer, der har betalt kontingent.

§8
Enhver lovændring skal forelægges på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær til
generalforsamlingens behandling.

§9
Gruppen kan deles eller opløses, når det besluttes på en generalforsamling med ¾ af de afgivne
stemmer og når forslag til ophævelse eller deling har været opført på den udsendte dagsorden. Ved
deling af gruppen deles eventuel formue efter forholdstal mellem de 2 opståede grupper. Ved
ophævelse af gruppen overdrages evt. formue til en humanitær forening. Eks. UNICEF.

§10
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Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Oplæsning af kort referat fra sidste generalforsamling
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Behandling af forslag
6. Fastsættelse af kontingent og udstillingsgebyr, dog kun gebyr ved gruppens

egne udstillinger.
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Valg af suppleanter
10. Eventuelt

Foranstående vedtægter for KUNSTNERGRUPPEN CORONA er vedtaget på generalforsamlingen
den 5. marts 2020. Ændret den 3. juni 2021.
Lena Maj-Britt Larsen, formand……………………………………………………………..
Merete Taagaard, næstformand……………………………………………………………...
Alice Hvid, kasserer………………………………………………………………………….
Jytte Steffensen, bestyrelsesmedlem…………………………………………………………
Steen Nielsen, bestyrelsesmedlem …………………………………………………………..
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