Vedtægter
for
Støtteforeningen
Hornbæk Kunstmuseum
§1
Navn, formål og hjemsted:
Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er
Hornbæk.
Foreningens adresse er hos den til enhver tid værende formand.
Foreningen, der ikke er erhvervsmæssig, har som formål at yde økonomisk og anden støtte
til Fonden Hornbæk Kunstmuseum ved iværksættelse af kulturelle aktiviteter, udstillinger,
musikarrangementer, fremsendelse af ansøgninger til fonde og offentlige myndigheder m.v.
Foreningen kan endvidere efter bestyrelsens skøn deltage i andet folkeoplysende arbejde
samt alment velgørende arbejde, og i det omfang foreningens økonomi tillader det, afholde
udgifter i forbindelse hermed.
§2
Medlemsforhold
A - alm. medlemmer:
Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i at virke for opfyldelsen af formålet,
jfr. § 1.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden med angivelse af telefonnummer og
adresse. Ved indmeldelse betales forholdsmæssig kontingent for den resterende del af det
regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og når 2/3 af bestyrelsens medlemmer
stemmer for at afvise indmeldelsen. Hvis den optagelsessøgende ønsker det, skal denne
nægtelse efterprøves på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor afgørelsen
træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte.
Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til
foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af
manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med
samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.
B - æresmedlemmer:

Livsvarige æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen ved 5/6 majoritet af de
afgivne stemmer.
C - udmeldelse og eksklusion:
Udmeldelse finder sted skriftligt til bestyrelsesformanden senest med 3 måneders varsel til et
regnskabsårets udgang.
Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem,
der ikke opfylder de af medlemsskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for
foreningen.
Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfalden kontingent, slettes dog uden videre fra det
pågældende regnskabsårs udløb.
Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingent
forpligtigelsen for det regnskabsår, i hvilken udelukkelsen finder sted.
D - kontingent::
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen
og indbetales til foreningen senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
E - medlemsrettigheder og pligter:
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens
formålsbestemmelse og berettiget til at deltage i foreningens sædvanlige liv.

§3
Bestyrelsen:
A - bestyrelsens sammensætning:
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer,
valgt på generalforsamlingen for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et
bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på førstkommende
generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket
tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, evt.
næstformand, sekretær og kasserer.
Samtidig med at bestyrelsen konstituerer sig, udpeger bestyrelsen 2 bestyrelsesmedlemmer,
hvoraf den ene skal være formanden, til at indtræde
i bestyrelsen i Fonden Hornbæk Kunstmuseum, jfr. fondens fundats herom.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at
føre tilsyn med de eventuelle i foreningen ansatte personers virksomhed.
B - bestyrelsesarbejde:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden

finder det fornødent, eller når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder
sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller
næstformanden og referenten.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når
minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formanden
eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag for deres arbejde i bestyrelsen.

§4
Generalforsamling:
A - tidspunkt og indkaldelse:
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 1/2 til 31/5.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes,
når mndst 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af
dagsorden samt begrundelse. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest
6 uger efter modtagelsen af begæring herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 2 ugers varsel og højst 4
ugers varsel enten i foreningens medlemsblad eller ved særskilt skrivelse til de enkelte
medlemmer. Med indkaldelse til den ordinære generalfor-samling skal endvidere følge
foreningens regnskab.
B - kompetance:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

C - gennemførelsen:
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og
som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende:
1: Valg af dirigent.
2: Bestyrelsens beretning.
3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab. Der kan meddeles decharge til
bestyrelsen. Herefter gennemgåes budget.
4: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
5: Valg af revisor og 1 suppleant.
6: Fastsættelse af kontingent.
7: Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning, skal være indsendt skriftligt til

bestyrelsen senest den 31. december, idet forslaget skal være begrundet, og idet bestyrelsen
skal udsende forslaget sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generelforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger
af nærværende vedtægt. Hvert medlem har een stemme, dog ikke æresmedlemmer, som ikke
kan stemme.
Afstemningen skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer
ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagten kun kan gives til et
andet medlem og således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt.
Et medlem kan altid lade sig repræsentere ved en advokat, som kan afgive stemme på hans
vegne.
For at kunne afgive stemme, må man ikke være i kontingent restance.

§5
Regnskab og formue:
Foreningens regnskab og kontingent følger kalenderåret.Regnskab skal før den ordinære
generalforsamling være revideret af den generalforsamlingsvalgte revisor, der ikke må være
medlem af bestyrelsen.
Foreningens formue skal til enhver tid anbringes på betryggende vis, og der må ikke
spekuleres med foreningens formue, ligesom der ikke må foretages udlån af foreningens
formue.
§6
Tegning og hæftelse:
Foreningen tegnes udadtil og indadtil af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen
påhvilende forpligtelser.
Der kan meddeles prokura.
§7
Vedtægtsændringer:
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3
af de afgivne stemmer.
Hvis der ikke opnåes 2/3 tilslutning med simpel stemmeflerhed, skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling med frist på minimum 8 dage og max. 4 uger med det formål
alene at tage stilling til vedtægtsændringen. Vedtægtsændringen kan på den ekstraordinære
generalforsamling besluttes med simpel stemmeflertal.

§8
Opløsning:
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt
samtlige medlemmer. Opnåes denne majoritet ikke, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ny
generalforsamling med sædvanligt varsel, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3
majoritet blandt de frem-mødte medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal midler, som er modtaget som tilskud fra kommunale
eller andre offentlige myndigheder, og som ikke er brugt på tids-punktet for opløsningen,
tilbagebetales til vedkommen offentlige myndighed.
Øvrige formue skal tilfalde Fonden Hornbæk Kunstmuseum.

Hornbæk, den 25/11 1995
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