
 

 

Forslag til nye vedtægter, 2022, (fremlagt på bestyrelsesmøde den 11/2-2022) 
 
Vedtægter for Horsens Kunstmuseums Venner. 
 
 
 

§ 1. Om foreningen. 
 

Foreningens navn er Horsens Kunstmuseums Venner, og er hjemmehørende i Horsens kommune. 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 

§ 2. Foreningens formål. 
 

Foreningens formål er via et årskontingent, gaver eller anden donation: 

• at virke for forøgelsen af samlinger ved Horsens Kunstmuseum gennem køb af eller bidrag til køb af 
kunstværker,  

• i samarbejde med museet at virke for medlemmernes kunstneriske interesser,  

• efter bestyrelsens beslutning at afholde udgifterne til arrangementer til fremme af foreningens formål. 
Foreningens indkøb af kunstværker til Horsens Kunstmuseum skal tiltrædes af en repræsentant fra museets 
kunstneriske daglige ledelse. 
De ved foreningens hjælp erhvervede kunstværker overdrages til Horsens Kunstmuseum på enten førstkom-
mende generalforsamling eller ved en særlig lejlighed, hvortil medlemmerne inviteres.  
 

§ 3. Foreningens medlemmer. 
 

Som medlem af foreningen kan optages enhver myndig person eller umyndig med værgens skriftlige tilladelse. 
To personer med samme folkeregister adresse, hvor mindst den ene er myndig kan opnå parmedlemskab, 
som alene har en stemme. 
Medlemmerne er forpligtet til at betale et årligt kontingent. Størrelsen af årskontingentet fastsættes på den 
årlige generalforsamling for det løbende kalenderår. 
Årskontingentet forfalder til betaling til den første i måneden efter indmeldelsen. 
Manglende betaling af årskontingentet trods skriftlig påmindelse medfører ophør af medlemskabet med virk-
ning fra den 1. i den følgende måned efter påmindelsen. 
 
  

§ 4. Foreningens bestyrelse 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
 
Medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling, og valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen og 
genvalg kan finde sted. Hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer således, at formand og kasserer så vidt 
muligt ikke er på valg samme år. 
På generalforsamlingen vælges tillige 2 suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
 
Bestyrelsens formand indkalder skriftligt med et varsel på mindst 7 dage til bestyrelsesmøde med angivelse af 
dagsorden. I presserende tilfælde og med alle bestyrelsesmedlemmers godkendelse kan varslet være forkor-
tet. 
 
I bestyrelsesmøderne deltager tillige uden stemmeret, mindst en repræsentant for Horsens Kunstmuseums 
daglige kunstneriske ledelse, jfr. dog § 2, om erhvervelse af kunstværker. 
Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede, herunder formanden. 
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 



Side 2. 

 

Sekretæren udarbejder et referat, der sendes til bestyrelsen inden 10 dage. Efter en indsigelsesfrist på 10 
dage overgår referatet til opbevaring hos bestyrelsens formand. 
 
 
 

§ 5.  Tegningsregler for foreningen. 
 

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening, eller ved underskrift af 
den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer han råde over dankort og netbank 
til foreningens bank-/girokonti hver for sig.  
 

§ 6. Foreningens generalforsamling. 
 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen som afholdes hvert år inden udgangen af marts. 
 
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden som 
skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetæller 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden seneste ordinære generalforsamling 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. 
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
6. Valg af 2 revisorer  
7. Fastsættelse af årskontingentet. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 

 
 
Begrundet forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden inden 10 
dage forud for generalforsamlingen, og skal derefter inden 3 dage udsendes til medlemmerne. 
 
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som er bemyndiget til at træffe afgørel-
se i tvivlsspørgsmål. 
Generalforsamlingens beslutninger og valg træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre nærværende 
vedtægt foreskriver andet. 
Såfremt blot et medlem ønsker skriftlig afstemning gennemføres dette. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvor dette foreskrives i nærværende vedtægt, hvor en ordinær ge-
neralforsamling beslutter dette, hvor bestyrelsen indkalder hertil, hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, jfr. 
§ 4, stk. 6, eller såfremt mindst ¼ af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom overfor for-
manden med angivelse af dagsorden. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med et varsel på 14 dage og indkal-
delse med angivelse af dagsorden skal ske inden 8 dage efter beslutning herom er truffet eller begæring her-
om er modtaget.  
 

§ 7. Vedtægtsændringer. 
 

Vedtægtsændringer skal om nødvendigt vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger der skal 
afholdes med højest 6 ugers mellemrum og hvor den første generalforsamlingen skal være foreningens årlige 
generalforsamling.  
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt ¾ af foreningens medlemmer har givet møde og med 
et flertal på mindst ¾ af stemmerne har stemt for ændringerne. I dette tilfælde er en ekstraordinær generalfor-
samling ikke nødvendig. 



Side 3. 

 

Er den årlige generalforsamling ikke beslutningsdygtig i overensstemmelse med foranstående indkaldes med 
angivelse af dagsorden og med et varsel på 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til 
vedtægtsændringer kan vedtages såfremt mindst  ¾ af de fremmødte, uanset antal fremmødte,  stemmer for. 
 
Forslaget til vedtægtsændringerne skal udsendes med indkaldelsen til såvel den årlige generalforsamling som 
til den ekstraordinære generalforsamling.  
 
 

 
 

§ 8. Foreningens opløsning 
 

Beslutning om opløsning skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med et varsel 
på 14 dage og med angivelse af dagsorden.  
 
Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages såfremt ¾ af foreningens medlemmer har givet møde og 
med et flertal på mindst ¾ af stemmerne har stemt for opløsningen.  
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i overensstemmelse med foranstående indkaldes inden 8 dage 
og med angivelse af dagsorden og med et varsel på 14 dage til en ny en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor forslaget til foreningens opløsning kan vedtages, såfremt mindst  ¾ af de fremmødte, uanset antal frem-
mødte, stemmer for. 
 
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder den forhåndenværende kapital Horsens Kunstmuseum til anvendel-
se i henhold til foreningens formål. 
 
 
 


