VEDTÆGTER
for
MUNKERUPHUS’ KUNSTVENNER
§ 1.
Foreningens navn er "Munkeruphus’ Kunstvenner". Foreningens hjemsted
er Munkeruphus, Munkerup Strandvej 78, 3120 Dronningmølle i Gribskov
Kommune.
§ 2.
Foreningen, der ikke er erhvervsmæssig, har som formål at yde økonomisk og
anden støtte til Den Selvejende Institution Munkeruphus samt til de af institu –
tionen iværksatte aktiviteter, udstillinger m.v.
Som medlem af foreningen kan optages alle interesserede. Optagelse
sker ved henvendelse til bestyrelsen.
§ 3.
Foreningens midler tilvejebringes dels ved kontingent fra foreningens medlemmer,
dels ved gaver og frivillige bidrag.
Medlemskontingent for henholdsvis personligt medlemskab og
firmamedlemskab fastsættes på den ordinære generalforsamling, jf. § 6.
Kvitteret indbetalingskort gælder som medlemsbevis og giver adgang til
foreningens generalforsamlinger.
Medlemsbeviset er personligt og giver gratis adgang til årets udstillinger i
Munkeruphus samt rabat til særarrangementer.
Frivillige bidrag og gaver kan modtages til enhver tid og under enhver form,
herunder også som legater og arv.
Foreningens midler anbringes bedst muligt i pengeinstitut.

§ 4.
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på den
ordinære generalforsamling jf. § 6.
Valgperioden er 2 år.
3 af de 7 valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, de 4 øvrige i
lige år.
Genvalg kan finde sted.
På den ordinære generalforsamling vælges tillige 2 suppleanter, jf. § 6.
Disse vælges for 1 år og oprykkende efter stemmetal.
Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag for deres arbejde i
bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling med en
formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen udpeger 3 repræsentanter til bestyrelsen for "Den Selvejende
Institution Munkeruphus` Fond". De udpegede skal være medlemmer af
støtteforeningen og mindst een af de udpegede skal være medlem af
støtteforeningens bestyrelse.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler efter bedste skøn til
varetagelse af foreningens tarv og fremme af dens formål.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden sammen med et
bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Dispositioner på
foreningens bankkonti kan dog foretages alene af formand eller kasserer.
§ 5.
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Første regnskabsår løber dog fra stiftelsesmødet til 31. december 1989.
Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der sammen med en
revisorsupleant vælges på den ordinære generalforsamling, jf. § 6.

§ 6.
Der afholdes hvert år i inden 30. april ordinær generalforsamling med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent og mindst 3 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af revideret årsregnskab.
4. Fastsættelse af kontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag i øvrigt.
6. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling tilstilles medlemmerne skriftligt
ved bestyrelsens foranstaltning senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen.
Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde
senest den 14. december i året før den ordinære generalforsamlings afholdelse.
Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen og motivere deres
forslag. - I modsat fald kan forslaget ikke behandles.
Hvert medlemsskab giver een stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer.
Beslutning om vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de afgivne
stemmer.

§ 7.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder
anledning dertil, eller når dette kræves af mindst 10 % af medlemmerne.
Med indkaldelsen forholdes som i § 6 angivet.
§ 8.
Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, når
der er fremsat forslag herom i en indkaldelse til generalforsamling, der er foretaget
i overensstemmelse med den i § 6 angivne fremgangsmåde.
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens
medlemmer.
Såfremt halvdelen af foreningens medlemmer ikke er mødt, skal bestyrelsen
straks indkalde til ny generalforsamling til afholdelse senest 2 måneder efter, hvor
opløsningen kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler så vidt muligt tilfalde en
forening eller fond i Gribskov Kommune, med et formål beslægtet med
nærværende forenings formål, jf. § 2, i henhold til generalforsamlingens
beslutning herom.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. marts 2014.

