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§1 
Foreningens navn er Kunstens Venner i Vendsyssel.  

§2 
Foreningens formål er at bidrage til et aktivt og inspirerende liv omkring kunsten i Vendsyssel. 
Foreningens aktiviteter kan omfatte foredrag, workshops, events, arrangementer for børn og unge, 
værkstedsbesøg og lignende. 

§3 
stk. 1. Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at støtte foreningens formål, enkeltpersoner, par, 
firmaer, institutioner, kommuner og lign.  

stk. 2. Enkeltpersoner har 1 stemme, par har 2 stemmer, firmaer, institutioner etc. har1 stemme. 

stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden pr. 31. december. 

§4 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer valgt på den årlige generalforsamling. På 
generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter samt 2 revisorer. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I år med lige årstal vælges 4 medlemmer, i år med 
ulige årstal 3 medlemmer. 

Skriftligt referat af bestyrelsens møder sendes til bestyrelsens medlemmer senest en uge efter mødet, til 
godkendelse på næste bestyrelsesmøde. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en sekretær, en kasserer og 4 almindelige medlemmer. 

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, der foruden et eller flere bestyrelsesmedlemmer også 
har deltagelse af andre af foreningens medlemmer. 

 §5 
Til generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, har kun medlemmer med gyldigt 
medlemskort adgang. Særligt indbudte kan dog deltage uden stemmeret. 

Alle afstemninger træffes med almindelig stemmeflerhed. Se dog §10. 

Såfremt et medlem forlanger det, skal der foretages skriftlig afstemning. Valg til bestyrelse og andre 
tillidsposter foretages altid skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§6 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen 
indkaldes i forårsprogrammet, der udsendes medio januar måned. Der angives mødested og tidspunkt. 
Dagsorden kan læses på KVIV’s hjemmeside, www.KVIV.dk, senest 14 dage før generalforsamlingen 
afholdes. 

Dagsordenen skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Formandens beretning om årets virksomhed 

4. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab og bestyrelsens budgetforslag 
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt revisorer jfr. §4. 
Valg foretages ved, at hvert af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer (jvnf. §3, stk. 2) max. kan 
afgive et antal stemmer svarende til det antal poster, der skal besættes. 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges i rækkefølge efter opnået stemmetal. Herefter vælges 
revisorer. 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

§7 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab kan læses på KVIV’s hjemmeside, 
www.KVIV.dk, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.  

§8 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde skriftligt 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 

§9 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller en fjerdedel af 
foreningens medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske herom med motiveret dagsorden. 

Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen og 
med mindst 14 dages varsel på tilsvarende måde som ordinær generalforsamling jfr. § 6. 

§10 
stk. 1. til vedtægtsændringer kræves, at halvdelen af medlemmerne er til stede, og at vedtagelsen sker med 
2/3 af de afgivne stemmer. Er dette ikke tilfældet, afholdes en ny generalforsamling inden 4 uger, hvor 
afstemning sker ved almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte. Indkaldelse skal ske 
med mindst 14 dages varsel på tilsvarende måde som en ordinær generalforsamling jvnfr. § 6. 

stk. 2. til vedtagelse af foreningens ophævelse kræves, at halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 
vedtagelsen sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Er dette ikke tilfældet, afholdes en ny generalforsamling 
inden 4 uger, hvor afstemning sker ved almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte. 
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på tilsvarende måde som en ordinær generalforsamling 
jvnfr. § 6. 

§11 
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler anvendes til et kunstnerisk formål efter 
generalforsamlingens beslutning, og foreningens arkivalier, protokoller etc. overlades til Hjørring 
Lokalhistoriske Arkiv.  

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. marts 2017. 
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