
             Vedægter for Nørhald Kunstforening                                            

§1. 
Foreningen har navnet Nørhald Kunstforening og er stiftet den 7. april 1987.  

 §2. 
Foreningens formål er: 
At udbrede kendskabet til og forståelsen for bildende kunst og kunsthåndværk ved at 
afholde arrangementer med et så bredt udsnit af kunst som muligt og at arbejde for at 
kunst i Nørhald Lokalområde får så gode forhold som muligt. 

§3. 
Stk 1: En del af foreningens midler skal bruges til indkøb af kunst til udstilling og til 
udlodning blandt foreningens medlemmer. 
Stk 2:Udlodningen foregår på generalforsamlingen blandt de fremmødte medlemmer, 
samt de medlemmer, der skriftligt har givet fuldmagt til bestyrelsen.  

§4. 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen,  
der afholdes hvert år i september måned med følgende dags-orden: 
  

1.      Valg af ordstyrer 
2.       Formandens beretning. 
3.       Fremlæggelse af regnskab 
4.       Kontingentfastsættelse. 
5.      Indkomne forslag, 
6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. 
7.       Udlodning. 
8.       Eventuelt 

  
Stk.1. Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 må være formanden i  
hænde senest en uge før generalforsamlingen.  
Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamlingen sker på hjemmesiden og via mail til 
medlemmerne senest14 dage før afholdelse. Medlemmer, der ikke har mailadresse vil 
senest 14 dage før modtage indkaldelsen pr. brev. 
Stk3. På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem én stemme. Almindeligt 
stemmeflertal er afgørende ved alle beslutninger, bortset fra beslutning om foreningens 
opløsning, jf. §11. 
  
 
 

§5. 
Som medlem kan optages:  
 
1.  Enkeltpersoner.  
2.  Endvidere institutioner og virksomheder. 
   
§6. 
For institutioner og virksomheder træffer bestyrelsen i hvert tilfælde  
aftale med disse om kontingentets størrelse. Kontingentrestancer udover  
et år medfører automatisk sletning af medlemslisten. 
  
§7 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med  
mindst en uges varsel. 1/3 af foreningens medlemmer kan foranledige  
ekstra-ordinær generalforsamling indkaldt med opgivelse af forhandlingsemne 
  
§8 
Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer og vælges på generalforsamlingen.  
Valget gælder for en.to-årig periode forskudt, således at 2 bestyrelses-                  
medlemmer er på valg i lige årstal og 3 i ulige. 
Der vælges 2 suppleanter. Eventuelle indkaldte suppleanter er på valg ved  
først kommende generalforsamling. 
Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen.  
Revisorerne vælges for ét år ad gangen. Generalforsamlingen vælger desuden 
 Hvert år en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Ved køb eller salg tegnes foreningen af formand og kasserer i forening  
med mindst et bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt og indkaldes af formanden eller  
mindst to bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til 
stede. 
  
§9 
Foreningens regnskabsår er 01.08. - 31.07.  
Det reviderede regnskab mangfoldiggøres og forelægges på  
Generalforsamlingen til godkendelse. 
  
§10 
Kassereren anbringer foreningens midler - med undtagelse af den til driften  
nødvendige kassebeholdning - på foreningens konto i bank, sparekasse eller på 
giro. 
  
 



§11. 
Beslutning om foreningens opløsning kan - efter forud stillet forslag offentliggjort i  
den lokale presse - tages på den ordinære generalforsamling, såfremt  
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  
Ved opløsning tilfalder foreningens midler kulturelle foreninger og/eller  
institutioner i Nørhaldområdet til anvendelse i overensstemmelse med  
foreningens formålsparagraf og efter beslutning på den opløsende  
generalforsamling. 
   
 
§12. 
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter skriftligt indsendte forslag til den  
ordinære generalforsamling. 
   
§13. 
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 07.04.1987  
og træder i kraft fra samme dato.  
§ 3 stk. 2 er dog tilføjet ifølge vedtagelse på generalforsamlingen den  
22.09.1987.  
Som følge af sammenlægningen af Nørhald Kommune med Ny Randers  
Kommune er §2, §4 og §11 ændret på generalforsamlingen  den  6. 09 2007. 
§ 4 stk. 2 er ændret på generalforsamlingen den  
5..09 2013. 
 
Fremgangsmåde ved udlodning af kunstværker. 

Fordelingen af de indkøbte kunstgenstande sker ved bortlodning, der normalt finder 
sted i september måned i forbindelse med generalforsamlingen. Ethvert medlem, som 
er fremmødt eller har givet fuldmagt, og som har betalt kontingent for hele det 
foregående regnskabsår, og som ikke er i restance med kontingent, deltager i 
lodtrækningen med ét lod. Medlemmets lod dobles op for hvert år (dog max. 16 lodder) 
indtil gevinst opnås. Et medlem, hvis nummer udtrækkes og vedkommende ikke er til 
stede og ikke har afgivet fuldmagt, deltager derefter med ét lod det følgende år, og der 
dobles igen til udtrækning atter indtræffer. Et medlem kan kun vinde en gang i en 
lodtrækning pr. år, således at der kun falder gevinst ved den første udtrækning af et 
nummer, hvis dette udtrækkes flere gange. 

De medlemmer, hvis nummer udtrækkes, har ret til at vælge mellem de indkøbte 
kunstværker i samme rækkefølge, som de er udtrukket. 
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