
 
 

 

 

Vedtægter for Rønde Kunstforening 
 

 

 

Navn og opgaver 
§   1  Foreningens navn er Rønde Kunstforening. 
 Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. 
 
§   2 Foreningens opgaver er: 

a) at udbrede interessen for kunst blandt sine medlemmer og øge kendskabet og 
forståelsen af vor tids kunst, samt at organisere udstillinger i kommunen. 

b) at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne. 
 

§   3 Bortlodning finder sted én eller flere gange årligt efter bestyrelsens beslutning. 
 

Medlemmer 
§   4 Som medlem kan optages enkeltpersoner, institutioner og virksomheder.  
 
 Medlemmer optages som fuldt betalende med ret til deltagelse i kunstlodtrækningen, 

eller som støttemedlem, der betaler et reduceret kontingent uden deltagelse i lod-
trækningen. 
 

§   5  Udmeldelse af foreningen kan ske med en måneds varsel ved henvendelse til forenin-
gens formand. Andel af årskontingent tilbagebetales ikke. 

 
§   6 Hvert medlem, der har betalt fuldt kontingent for hele det foregående kalenderår, kan 

deltage i lodtrækningen om kunstværker. 
 

Støttemedlemmer deltager ikke i lodtrækningen. 
 
Medlemmerne deltager i lodtrækningen med ét lod - dog således, at medlemmer, der 
ikke har fået gevinst i et år, deltager med to lodder i det kommende år, og derefter 
hvert følgende år med endnu et ekstra lod, indtil ét af medlemmets lodder udtrækkes. 
Skulle to eller flere lodder til samme medlem blive udtrukket, er det kun det første 
lod, der er gevinstgivende. 
 
Såfremt et medlem ikke er repræsenteret ved personligt fremmøde eller fuldmagt, der 
er meddelt bestyrelsen inden lodtrækning er begyndt, deltager medlemmet ikke i lod-
trækningen og loddet/lodderne henlægges til næste trækning. 



Generalforsamling. 
§   7 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden den 31. marts. Indkaldelse 

sker ved elektronisk post og evt. ved bekendtgørelse i den lokale presse senest 14 dage 
før generalforsamlingens afholdelse. 

 
§   8  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af 2 suppleanter, vælges for 1 år 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, vælges for 1 år 
8. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
9. Eventuelt 

 
§   9  Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 

være indleveret til bestyrelsen senest 8 hverdage før generalforsamlingen. Det er kun 
forslag, som er nævnt i dagsordenen, der kan komme til afstemning. 

 
§ 10  På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal med undta-

gelse af vedtagelser efter § 18. Hvert medlem har én stemme. Afstemningen foregår 
skriftligt såfremt et medlem forlanger det. 

 
§ 11  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 

varsel. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 
mindst 25 % af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring 
herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. 

 
Generalforsamlingen skal i så tilfælde finde sted senest 3 uger efter begæringens frem-
sættelse. 
 

Bestyrelsen 
§ 12  Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den 

ordinære generalforsamling. I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år vælges 2 med-
lemmer.  
 

§ 13 Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger formand, kasserer og 
sekretær. 

 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 

§ 14 Bestyrelsen forpligter foreningen ved underskrift af 2 medlemmer, hvoraf den ene skal 
være formanden.  

 
Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke 
bestyrelsesmedlemmerne eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med for-
eningens virksomhed.  



 

Økonomi 
§ 15  Medlemmerne betaler et kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes 

på generalforsamlingen og dækker kalenderåret. 
 
§ 16 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet afleveres til bestyrelsen i 

revideret stand inden udgangen af januar måned. 
 
§ 17 Foreningen kan ikke optage lån, ligesom pantsætning af foreningens aktiver ikke må 

finde sted.  
 

Vedtægtsændringer og opløsning 
§ 18 Ændringer i vedtægterne og opløsning af foreningen kan kun ske, når mindst 3/4 af 

foreningens medlemmer stemmer for forslaget. 
 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, og mindst 3/4 af de fremmødte med-
lemmer stemmer for forslaget, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel 
til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan ved-
tægtsændringer og opløsning besluttes, når 3/4 af de fremmødte medlemmer stem-
mer for. 
 

§ 19 Opløses foreningen efter § 18 anvendes evt. midler, som foreningen måtte være i be-
siddelse af, til indkøb af kunstværker, som bortloddes blandt medlemmerne. 

 
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. februar 1984 på Rønde Bibliotek 
Ændret på generalforsamling den 4. februar 1998 og ekstraordinær generalforsamling den 25. februar1998 
Ændret på generalforsamling den 2. marts 2020 og ekstraordinær generalforsamling den 4. september 2020 
                                                                                                                                            
       
 
      Geert Hallberg 
            dirigent 
 


