
Foreningen KlubArtTour – vedtægter 

§1 Navn & hjemsted  
A: Foreningens navn er Klub ArtTour 
B: Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune.  

§2 Formål 
Klub ArtTour er en almennyttig frivillig forening der har til hensigt at støtte blandt 
andet kunst, kulturelle begivenheder og livekoncerter i Gallery ArtTour. Midler fra 
kontingens betaling kan bruges til at støtte Gallery ArtTours aktiviteter, herunder 
markedsføring, kunstudstilling, musik, foredrag og oplevelser gennem kulturelle og 
musikalske events flere gange om måneden. 

§3 Medlemmer 
Både personer, institutioner, selskaber og organisationer kan optages som 
medlemmer. Der ansøges om medlemsskab på Gallery ArtTours hjemmeside. Ved 
manglende betaling af kontingent, ophører medlemsskabet. 

§4 Kontingent 
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.  

§5 Udelukkelse 
A: Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes, hvis medlemmet ikke betaler det aftalte 
beløb til fællesudgifter eller kontingent. 
B: Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved 
omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.  

§6 Foreningens ledelse 

A: Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges på 
generalforsamlingen. Formand, og kasserer vælges for 2 år ad gangen, øvrige 
bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Formand vælges i ulige år, 
næstformand og kasserer vælges i lige år. Genvalg kan finde sted. 
 
B: Bestyrelsen konstituerer sig selv 
C: Generalforsamlingen vælger hvert år et antal bestyrelsesmedlemmer.  
D: Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og er beslutningsdygtig når formand og 
kasserer er til stede. 
E: Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen.  
 

§7 Tegningsret 

stk. 1: Foreningen tegnes af formanden og kassereren.  
Stk. 2: Formand, og kasserer har særskilt fuldmagt over kontantkasse, bankkonti og 
adgang til netbank, nem-id og e-boks.  
stk. 3: Formand eller kasserer kan udstede de for arbejdet nødvendige fuldmagter. 
 



stk. 4: Foreningen hæfter kun med sin formue. Intet medlem af bestyrelse og 
udvalg, eller øvrige medlemmer hæfter personligt overfor tredjemand for lovligt 
trufne dispositioner. 

§8 Regnskab 
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.  Det reviderede regnskab skal 
fremlægges på årets ordinære generalforsamling. Bogføring og årsregnskab  
fortages af kasserer 

§9 Revision 
A: Bestyrelsen har fravalg revisor 

 §10 Generalforsamling 
A: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
B: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts 
måned. 
C: Generalforsamlingen bekendtgøres via email til medlemmerne. 
D: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
E: Afstemning foregår ved håndsoprækning. 
F: Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.  
Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 
G: Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 
H: Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:  

 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Årsberetning V/formanden 
4. Fremlæggelse af årsregnskab V/kasserer 
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen. 

6. Valg til bestyrelse. Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, øvrige 
vælges for et år ad gangen. Formand vælges i ulige år, næstformand og 
kasserer vælges i lige år. Genvalg kan finde sted. 

7.  
 

I: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder anledning 
hertil og skal tillige finde sted, når mindst 40% af medlemmerne skriftligt begærer 
det. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. 
 
§11 Vedtægtsændringer 
Vedtægterne kan ændres og revideres på den årlige generalforsamling eller på en 
lovlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af fremmødte medlemmer stemme for.  



§12 Foreningens opløsning 
A: Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages, på en i dette øjemed 
særligt indkaldt generalforsamling, med 14 dages varsel. 
B: Til foreningens opløsning kræves 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer 
herfor.  
C: Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til Gallery ArtTour CVR 42581135 

Stiftelsesdokument underskrevet af bestyrelsen den : 

 

 

                                               

  


