Kunstforeningen RASMUS Odense

Vedtægter
FORENINGENS NAVN
§1. Foreningens navn er: Kunstforeningen RASMUS – Odense.
Foreningens hjemsted er: Gallerie Rasmus, Ny Vestergade 8, 5000 Odense C.
§2. Foreningens formål er at fremme interessen for kunst, og bestyrelsens hovedopgave er at indkøbe
kunstværker gennem Gallerie Rasmus til bortlodning blandt medlemmerne.
MEDLEMSKAB
§3. Som medlemmer optages enkeltpersoner, par, firmaer, institutioner eller kunstforeninger.
Medlemsskabet dækker maksimalt 2 personer.
Der kan tegnes flere medlemskaber.
For eksisterende medlemmer gælder, at kontingent betales ved regnskabsårets start. Er kontingent ikke betalt
før den 1. oktober bortfalder optjente lodder.
For nye medlemmer gælder, at betaling af kontingent og indmeldelse før 1. februar er en betingelse for
deltagelse i lodtrækningen på den årlige generalforsamling.
REGNSKAB OG KONTINGENT
§4. Regnskabsåret er fra 01.04. til 31.03. begge dage incl. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingent opkræves årligt. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
§5. Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingent og eventuelt tillige med gaver og tilskud.
Mindst 90 % af kontingentet pr. regnskabsår skal anvendes til indkøb af kunstværker. Midlerne anbringes
efter bestyrelsens bestemmelse på bankkonto i foreningens navn. Foreningen tegnes af formanden og
kassereren.
BESTYRELSEN
§6 Bestyrelsen består af syv medlemmer og én suppleant, som vælges på generalforsamlingen for en periode
af to år. På lige år er fire bestyrelsesmedlemmer på valg og på ulige år tre samt suppleanten.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan genvælges.
Generalforsamlingen vælger hvert år revisor og revisorsuppleant.
Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet. Foreningen afholder nødvendige udgifter til bl.a.
kontorartikler og porto.
§7. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger selv formand og kasserer. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Bestyrelsen fører protokol over afholdte møder. Bestyrelsens protokol skal indeholde oplysninger om indkøb
af kunstværker og resultaterne af lodtrækninger.
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Bestyrelsen sørger for, at indkøbte værker forsikres. Ligeledes sørger bestyrelsen for at indkøbte værker
registreres og fotograferes – disse oplysninger opbevares tilgængeligt i Gallerie RASMUS og vil kunne ses
på kunstforeningens hjemmeside, således at medlemmerne har mulighed for at følge med i indkøbene.
LODTRÆKNINGEN
§8. Ved en årlig lodtrækning fordeler kunstforeningen et antal kunstværker. Antallet svarer til mindst 1/5 af
det antal medlemmer foreningen har ved regnskabets afslutning.
De indkøbte værker skal udstilles i Gallerie Rasmus senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Kunstforeningen køber 2 ekstra værker for at øge valgmulighederne. Gallerie RASMUS køber de 2
tiloversblevne værker tilbage til samme pris, som de erhvervedes. Det sikres, at samme værk ikke optræder
ved lodtrækningen 2 år i træk.
Nye medlemmer starter med 1 lod. Medlemmer, der har opnået gevinst ved den årlige lodtrækning, starter
ved næste års udlodning forfra med 1 lod.
Når et medlem får sit lodnummer udtrukket ved hovedlodtrækningen, skal vedkommende – i den udtrukne
rækkefølge – modtage en gevinst. Dog kan man afstå fra gevinst, når 80 % af værkerne er bortloddet.
Hvis en vinder ikke melder sig personligt eller ved fuldmagt, udtrækker bestyrelsen en gevinst. Såfremt 80 %
af værkerne er udtrukket får medlemmet 1 lod mere det følgende år.
Kan et medlem ikke være til stede på generalforsamlingen, kan vedkommende lade sig repræsentere ved en
stedfortræder på generalforsamlingen eller aflevere en prioriteret ønskeseddel til bestyrelsen.
Stedfortræderen skal medbringe fuldmagt.
De medlemmer, der ikke opnår gevinst, deltager i de følgende lodtrækninger med 1 lod mere pr. år indtil
gevinst er opnået.
Der kan ikke vindes mere end 1 gevinst pr. år pr. medlemskab.
Enkelte mindre gevinster kan efter bestyrelsens skøn holdes uden for den ovennævnte lodtrækning og efter
hovedlodtrækningen bortloddes som ekstragevinster blandt de medlemmer, der ikke vandt i
hovedlodtrækningen, og som er til stede på generalforsamlingen.
Oversigt over de udloddede værker kan ses på kunstforeningens hjemmeside efter generalforsamlingen.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
§9. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt – senest den 01.05. Den indkaldes senest 14 dage før
afholdelsen via mail og opslag på Kunstforeningens hjemmeside.
Medlemmer er selv ansvarlige for at sikre, at foreningen har mulighed for at sende information via mail.
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DAGSORDEN
§10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Formanden aflægger beretning til godkendelse
Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent til godkendelse
Forslag fra medlemmer og bestyrelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

FORSLAG
§11. Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til
bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan kun de forslag komme til
afstemning, som er optaget på dagsordenen.
AFSTEMNINGSREGLER
§12. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal, undtagen vedtægtsændringer
hvortil kræves mindst ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer. Hvert medlemskab har én stemme.
BORTLODNING
§13. Bortlodning af de i årets løb købte værker foregår ved udtrækning af loddenummer.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§14. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen
til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når 20% af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig
begæring herom. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
FORENINGENS OPLØSNING
§15. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær
generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler for beslutningsdygtighed, som gælder for vedtagelse
af vedtægtsændringer. Generalforsamlingen træffer afgørelse om afvikling.
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