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Kunst & Kultur Næshøj
Revideret og godkendt marts 2011

Foreningens
formål:

Ændret 31.marts 2014

Formålet er at udbrede kendskabet til nutidig kunst gennem
udstillinger på Lokalcenter Næshøj. Og ved foredrag /
studiekredse samt filmforevisning at fremme kendskab til kunst
og kultur i almindelighed og dansk kultur i særdeleshed.
Foreningens målgruppe er hele lokalsamfundets borgere i alle
aldersklasser - også børn.
Enhver, som har tilknytning til lokalområdet samt interesse for
at støtte foreningens arbejde, kan tegne medlemskab.
Indkøbte kunstværker udsmykker Lokalcenter Næshøj indtil
den årlige generalforsamling, hvor de fordeles til medlemmerne
ved lodtrækning.

Vedtægter
Kontingent:

Generalforsamling:

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og
opkræves 1 x årligt. Kontingentet anvendes til indkøb af kunst
og afholdelse af driftsudgifter, herunder forsikring af udstillede
kunstværker. Indkøbene foretages af bestyrelsen.
Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.
Den årlige generalforsamling holdes i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel
ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af
de fremmødte medlemmer.
Forslag til behandling på generalforsamlingen må være
foreningens bestyrelse i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst
14 dages varsel af bestyrelsen eller efter krav af mindst 1/3 af
medlemmerne.
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Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af højst 7 medlemmer som vælges for 2 år ad
gangen. Det vil sige at 3 medlemmer er på valg i ulige år, og 4
medlemmer er på valg i lige år.
Derudover vælges 1 suppleant og revisor for 1 år ad gangen.
Den valgte bestyrelse vælger selv sin formand, næstformand,
kasserer og sekretær samt fastsætter selv sin forretningsorden. Over
de, af bestyrelsen tagne beslutninger føres en protokol.

Fordeling:

Indkøbt kunstværk udsmykker Lokalcenter Næshøj indtil den
årlige generalforsamling, hvor de fordeles til medlemmerne ved
lodtrækning.
Medlemmer, der er i kontingentrestance pr. 31. december kan
ikke deltage i lodtrækning.
Lodtrækningens princip fastsættes således:
Alle medlemmer starter med 1 lod og får hvert år 1 lod til.
( lodderne er forsynet med medlemsnummer og bliver lagt i én
pulje). Selvom man deltager med to lodder eller flere, betyder
det dog ikke, at man kan vinde flere kunstværker samme år, kun
at chancen for at vinde er større. Man skal være til stede eller
have afgivet skriftlig fuldmagt til bestyrelsen, for at kunne
vinde et kunstværk.
Lodtrækningen fortsætter indtil alle de indkøbte kunstværker er
udtrukket.
Fordelingen foretages således, at medlemmerne, hvis numre
udtrækkes, har ret til at vælge imellem gevinsterne i den
rækkefølge, de er udtrukket. Det udtrukne medlem starter forfra
med 1 lod således, at man hvert år deltager med mindst 1 lod.
Bliver man udtrukket, men afslår, mister man dette lod .

Ændringsforslag vedtaget på generalforsamlingen 31.marts 2014
Lodtrækningens
principper:

-

Alle medlemmer begynder med ét lod i udtrækningen.
Hvert år får medlemmer et lod mere.
Alle lodder er mærket med medlemsnummer.
Årets lodder lægges i én pulje.
Et medlem kan højst vinde ét kunstværk pr. år. Flere lodder i
puljen = større chance for at blive udtrukket.
- Et medlem skal være til stede ved lodtrækningen eller have givet
skriftlig fuldmagt til bestyrelsen, for at kunne vinde et
kunstværk.
- Lodtrækningen fortsætter indtil alle indkøbte kunstværker er
fordelt blandt medlemmerne.
- Medlemmer, hvis numre udtrækkes, vælger imellem gevinsterne
i den rækkefølge, medlemsnumrene er udtrukket.
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- Et udtrukket medlem begynder året efter med ét lod. Hvert år
deltager alle medlemmer derfor med mindst ét lod.
- Et medlem mister det aktuelle lod, hvis man bliver
udtrukket og: 1) Afslår at modtage et kunstværk.
2) Ikke er tilstede ved lodtrækningen og ikke
har givet skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.
Bestyrelsen fører gevinstregnskab, som udsendes på
førstkommende ferniseringsindbydelse efter
generalforsamlingen. Til generalforsamlingen vil hvert medlem
få udleveret en medlemsliste, hvor der ud for hvert medlems
navn står anført, hvilket antal lodder han / hun deltager med.
Regnskab:

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab, der aflægges
for et år og fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en
ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i samme
anledning. Opløsningen kan kun finde sted, når mindst 3 / 4
af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Ved foreningens ophævelse indgår alle midler til et formål som
bestemmes på ovenstående generalforsamling.
Ved ændring af formål eller opløsning af foreningen skal
skatteforvaltningen snarest informeres herom.

Samarbejde / kulturelle
arrangementer:
Bestyrelsen vil samarbejde med Brugerrådet samt andre
kulturelle grupper om kulturelle arrangementer.
Udstillinger:

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at afholde mindst 4 udstillinger
om året samt børnetegningsudstillinger i samarbejde med
Næshøjskolen og daginstitutioner. Derudover 1 gang årligt at
arrangere foredrag, studiekredse eller lignende.

Udstillingssted:

Lokalcenter Næshøj
Næshøjvej 41
8462 Harlev J

Bestyrelsen:

Formand Hanne Sørensen, næstformand Dorthe Jensen,
kasserer Grethe Andersen, referent Irene Kristiansen, PR-sekretær
Helle Bjørnebo Neidhardt, best.medlem Lise Lotte Sjelberg,
best.medlem Jytte Andersen og suppleant Jette Vinding
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