Vedtægter for Fuglsang Kunstmuseums Venner.

§ 1.
Foreningens navn er Fuglsang Kunstmuseums Venner.
Foreningen har sit hjemsted på museet.

§ 2.
Foreningen har til formål i bred forstand at skabe interesse for og yde praktisk og økonomisk støtte
til Fuglsang Kunstmuseums virke og aktiviteter.
Det er endvidere foreningens formål i samarbejde med museet at fremme medlemmernes interesse
for kunst ved afholdelse af arrangementer på eller uden for museet, ekskursioner og lignende.

§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages enhver interesseret og myndig person.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og gælder
for det næstfølgende kalenderår.
Kontingentet opkræves hvert år i januar kvartal for det løbende kalenderår.
Medlemskabet kan skriftligt opsiges med mindst én måneds varsel til ophør ved udgangen af et
kalenderår. Endvidere ophører medlemskabet, hvis årskontingentet ikke efter skriftligt påkrav
betales rettidigt.

§ 4.
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 9 medlemmer, som vælges på den ordinære
generalforsamling for en 2-årig periode, hvor halvdelen er på valg i lige år, respektive i ulige år.
Genvalg kan finde sted. De kandidater, der ved én afstemning får flest stemmer, anses for valgt.
Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen i løbet af en valgperiode, eller hvis
bestyrelsen i øvrigt ikke er fuldtallig, kan der på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
vælges nye bestyrelsesmedlemmer for resten af valgperioden.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Bestyrelsen afholder møder efter behov og efter skriftlig indkaldelse fra formanden med mindst 8
dages varsel. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer kan forlange, at der indkaldes til et
bestyrelsesmøde. Mødets dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Sekretæren skriver referat fra bestyrelsesmøderne i en dertil autoriseret forhandlingsprotokol.

§ 5.
Museumsdirektøren og museumsinspektøren har ret til at deltage i foreningens møder, men uden
stemmeret.
Forslag om kunstindkøb til museets samlinger kan kun sættes på dagsordenen med
museumsdirektørens samtykke.

§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter
skriftligt forlangende af mindst 50 af foreningens medlemmer.
Indkaldelse til generalforsamlinger sker ved bekendtgørelse i foreningens Nyhedsbrev eller ved
almindeligt eller elektronisk brev til medlemmerne. Indkaldelsesvarslet skal være på mindst 2 uger.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Godkendelse af det reviderede regnskab.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Fastsættelse af kontingent.
Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat overfor
bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, og hvert medlem har én
stemme. Beslutninger om vedtægtsændringer, sammenslutning med en anden forening eller
foreningens opløsning kræver dog et kvalificeret flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Sekretæren skriver referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af formanden og
dirigenten.

§ 7.
I henhold til Fuglsang Kunstmuseums vedtægter udpeger Venneforeningen medlemmer til
kunstmuseets bestyrelse. De pågældende medlemmer udpeges af bestyrelsen for en 4-årig periode
svarende til kommunalbestyrelsers funktionsperiode. Mindst halvdelen af de udpegede
bestyrelsesmedlemmer skal tillige være medlemmer af Venneforeningens bestyrelse.
Hvis et bestyrelsesmedlem, der er udpeget til kunstmuseets bestyrelse, ønsker at udtræde af
Venneforeningens bestyrelse eller ikke genvælges hertil i løbet af en valgperiode, skal
vedkommende samtidig udtræde af kunstmuseets bestyrelse, medmindre en enig bestyrelse giver
samtykke til, at vedkommende fortsætter valgperioden ud.

§ 8.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Årsregnskabet udarbejdes af den af bestyrelsen valgte kasserer og revideres af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

§ 9.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af 3
bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 10.
Ingen af foreningens eller bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for foreningens
gældsforpligtelser.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue Fuglsang Kunstmuseum.
-----------------------------------------------Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 2. juli 2008.
Elsebeth Garrett Walter

Pernille Saul

Susanne Hovmand

Henrik Drachmann

Per Møller

Bjarne Sørensen

Ændringer af § 4 stk. 1 og af § 7 foretaget på foreningens generalforsamling den 18. april 2012.
Elsebeth Garrett Walter

Pernille Saul

Peter Rygaard Andersen

Inger Bolt Jørgensen

Flemming Frydendal

Sonja Davidsen

Lisbeth Krohn

Henning Aggerholm

