
Vedtægter for Vejlby-Risskov Kunst- & Kulturforening 
 

 
§ 1 Formål 

Foreningens navn er Vejlby-Risskov Kunst- & Kulturforening, Vikær Toften 6, 8240 Risskov. 
 
Formålet med Vejlby-Risskov Kunst- & Kulturforening er at skabe kunst- og kulturarrangementer i 
bred forstand og derved etablere nye og spændende relationer mellem folk i lokalområdet og 
andre interesserede. 

 
 
§ 2 Medlemskab 

Enhver der kan tilslutte sig foreningens vedtægter, kan tegne medlemskab. Kontingentet 
fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende år. 
Kontingentet betales en gang årligt inden udgangen af januar måned. 
Indmeldelse sker til foreningens kasserer. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. 

 
 
§ 3 Bestyrelsen 

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. 
2 suppleanter vælges ved den årlige generalforsamling sammen med 2 revisorer og 2 
revisorsuppleanter. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 
 
4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 
 
§ 4 Samarbejde 

Vejlby-Risskov Kunst- & Kulturforening vil indgå i et tæt samarbejde med interesserede foreninger 
og institutioner i området. 

 
 
§ 5 Udstillinger 

Bestyrelsen bør tilstræbe at afholde mindst 3 udstillinger om året. 
 
 
§ 6 Indkøb og lodtrækning 

Indkøb af kunstværker foretages af bestyrelsen. 
Medlemmer kan til bestyrelsen komme med forslag til indkøb fra foreningens udstillinger. 
De indkøbte kunstværker udsmykker primært Vejlby Lokalcenter indtil den årlige 
generalforsamling, hvor kunstværkerne fordeles til medlemmerne ved lodtrækning. 
 
Lodtrækningens princip fastsættes således: 
- Medlemskontingentet skal være betalt. 
- Alle medlemmer starter med et lod og får hvert år lagt 1 lod til, dog max. 5 lodder.    
- Uanset antal lodder kan man kun vinde et kunstværk hvert år. 
- Hvis man vinder et kunstværk, starter man næste år forfra igen med et lod. 
- For at kunne deltage i lodtrækningen skal man personligt være til stede, eller man kan afgive  
  skriftlig fuldmagt til bestyrelsen. 
- Vinderne vælger blandt de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, man er udtrukket. 
- Hvis man afslår at modtage et kunstværk, går loddet videre til næste år. 
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§ 7 Regnskab 
Bestyrelsen fører foreningsregnskabet, der fremlægges revideret ved generalforsamlingen. 
Regnskabsåret løber fra den 1. oktober til den 30. september. 
 
Bestyrelsen fører regnskabet med medlemmernes lodder. 
 
Foreningens midler anbringes på en betryggende og formålstjenlig måde. 

 
 
§ 8 Generalforsamlingen 

Den ordinære generalforsamling afholdes i oktober måned. 
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab og budget 
4. Fastsættelse af næste års kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af 4 / 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 
7. Valg af revisorer og suppleanter 
8. Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før 
generalforsamlingen finder sted. Kun rettidigt indsendte forslag kan bringes til afstemning. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afgørelser træffes ved simpelt 
stemmeflertal. Bestyrelsen eller 5 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning. 

 
 
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter krav fra bestyrelsen eller mindst en 
tredjedel af medlemmerne. 
Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel. 

 
 
§ 10 Vedtægtsændring og opløsning af foreningen 

Ved ændring af vedtægterne kræves et flertal på mindst to tredjedele af de afgivning stemmer. 
 
Foreningen kan opløses med to tredjedele af de fremmødte medlemmers stemmer ved to på 
hinanden følgende generalforsamlinger. 
 
Ved opløsning tilgår alle likvide midler og kunstværker Vejlby Lokalcenter i henhold til 
vedtægternes § 1.  
 
 
 
Vedtægterne for Vejlby-Risskov Kunst- & Kulturforening således godkendt på den stiftende 
generalforsamling den 18. marts 1999, ændret ved generalforsamlingen den 25. oktober 2001, 
den 10. november 2016 og den 31. oktober 2019. 


