
VEDTÆGTER FOR 

DRAGEHØJ KUNSTFORENING. 

 

Side 1 af 3 

Navn og hjemsted 

 

§ 1 

Foreningens navn er Dragehøj Kunstforening. 

 

§ 2 

Foreningen er hjemmehørende i Fensmark med adresse på Kalkerupvej 15, 4684 Holmegaard. 

 

Formål 

 

§ 3 

Foreningens formål er at udbrede kunst og kunstforståelse, først og fremmest blandt foreningens 

medlemmer. Dette kan ske ved at arrangere udstillinger eller foredrag, koncerter og lignende. 

Foreningen støtter Gallerie Dragehøj, som ved foreningens stiftelse er beliggende på Kalkerupvej 

15, Fensmark, 4684 Holmegaard. 

 

Medlemmer og kontingent 

 

§ 4 

Som medlemmer kan optages alle med interesse for kunst, såvel enkelt personer som institutioner 

og firmaer. 

 

§ 5 

Hverken medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for foreningens eventuelle forpligtelser. 

 

§ 6 

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det aktuelle år. 

Kvittering for indbetalt kontingent gælder som medlemskort og giver stemmeret ved 

generalforsamlingen (1 stemme pr. kontingent). 

 

§ 7 

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udløbet af et kalenderår. Undladelse af at 

betale kontingent trods påmindelse vil efter udgangen af maj måned have samme virkning som 

udmeldelse.  Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted. 

 

 

Foreningens ledelse 

§ 8 

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer, som vælges på foreningens ordinære 

generalforsamling. Jytte Sørensen, stifter af Gallerie Dragehøj er født medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne og de af 

generalforsamlingen trufne beslutninger. 

Ethvert medlem kan modtage valg til bestyrelsen eller som suppleant. 

Valg til bestyrelsen er for 2 år. På skift afgår henholdsvis 3 og 2 medlemmer. Suppleanter vælges 

for 1 år. Der vælges 2 suppleanter. Alle kan genvælges. 
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§ 9 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. 

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer denne sig med de valgte suppleanter 

 

 

§ 10 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen inkl. formand eller næstformand er til stede.  

Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme udslagsgivende. 

 

Tegningsret 

§ 11 

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller 

kassereren. 

 

 

Generalforsamling 

§ 12 

Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, som afholdes i første kvartal. Der 

indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel, og dette sker ved brev eller e-mail til medlemmerne. 

 

§ 13 

Dagsordenen, der opstilles af bestyrelsen, skal som minimum indeholde disse punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Bestyrelsens forslag til budget for det aktuelle år, herunder fastsættelse af 

medlemskontingent. 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Forslag fra bestyrelsen 

7. Valg  

           - af bestyrelsesmedlemmer 

           - 2 suppleanter 

           - revisor  

           - revisorsuppleant. 

8.    Eventuelt. 

 

Forslag fra medlemmerne (se pkt.5 ovenfor) skal være afleveret skriftligt til formanden senest 8 

dage inden generalforsamlingen. 

Over generalforsamlingen føres et referat, der underskrives af formanden og dirigenten. 

 

§ 14 

På generalforsamlingen træffes beslutningerne med simpel stemmeflerhed, uanset de fremmødtes 

antal med undtagelse af beslutninger efter § 18. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 2 pr. 

medlem. 
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§ 15 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og indkaldelse finder sted, når 

mindst halvdelen af bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne kræver det, med angivelse af dagsorden 

for den ekstraordinære generalforsamling. Et flertal på en ordinær generalforsamling kan ligeledes 

kræve en ekstraordinær generalforsamling afholdt. 

På en ekstraordinær generalforsamling besluttes kun de sager, som har været årsag til indkaldelsen. 

 

Foreningens juridiske og skattemæssige status 

 

 § 16 

Foreningen er en almennyttig forening og som sådan skattefri. Foreningen er godkendt af  

Told og Skat til skatte- og afgiftsfrit at kunne modtage arv og gaver indtil 2015.  

 

Vedtægtsændringer og opløsning 

§ 17 

Vedtagelse af vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en 

dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Sammen med indkaldelsen skal fremsendes de 

fuldstændige forslag til ændringer. Her skal mindst 75 % af de fremmødte stemme for forslaget, før 

dette kan betragtes som vedtaget. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 2 pr. medlem. 

 

§ 18 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler et kulturelt offentligt formål i 

Næstved kommune efter beslutning på den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Regnskabsår, regnskab og revision 

§ 19 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

§ 20 

Foreningens regnskab udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for god regnskabsskik. 

 

§ 21 

Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

 

Hæftelse 

§ 22 

Foreningen hæfter alene ved sin formue, og ingen medlemmer hæfter personligt. 
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Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. februar 2009. 

Dirigent: 

 

Formand: 

 


