Foreningsvedtægter:

§ 1 stk. 1

Foreningens navn er ”En Tangsøgade 4 Udstilling”

§ 1 stk. 2

Foreningens hjemsted er i Lemvig Kommune.

§ 2 stk. 1

Foreningens formål er:
- at formidle fortrinsvis nyere, eksperimenterende billedkunst af såvel danske- som
udenlandske kunstnere, hvis værker ikke i forvejen er tilgængelige i vort område.
- at sætte fokus på kunstnerisk kvalitet og derved være et synligt lokalt tilbud om at stifte
bekendtskab med nye sider af vor tids kunst.
- at være forum for debat samt være medvirkende til at knytte eller skabe netværk blandt
billedkunstnere.
Formålet søges opfyldt ved realisering af billedkunstneriske ET4U-projekter i lokalområdet.

§ 3 stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed,- bestyrelsen varetager den
daglige ledelse.

§ 3 stk. 2

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i marts eller april.

§ 3 stk. 3

Generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse kan ske gennem
dagspressen eller ved brev. Indkomne forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af
medlemmerne ønsker det.

§ 3 stk. 4

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning
Regnskab
Kommende aktiviteter.
Budget
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant.

§ 3 stk. 5

Vedtægtsændringer skal godkendes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 4 stk. 1

Bestyrelsen består af 5 personer, som vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal vælges 2 og
i ulige årstal 3. Det tilstræbes, at formand og kasserer ikke afgår samtidig.

§ 4 stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med en formand, en kasserer, en
kunstnerisk leder samt 2 menige medlemmer. Det tilstræbes, at mindst et medlem af
bestyrelsen repræsenterer erhvervslivet og at mindst én af de ansvarlige for udstillingerne
er medlem af Billedkunstnernes Forbund.

§ 4 stk. 3

Den kunstneriske leder er ansvarlig for udstillingernes kvalitet i forhold til formålet. Der kan
indhentes vejledning ved andre kunstnere eller institutioner.

§ 5 stk. 1

Man betragtes som medlem af foreningen, hvis det årlige kontingent er betalt rettidigt. Ved
restance udmeldes man automatisk og kan ikke genindmeldes, før kontingentet er betalt.

§ 5 stk. 2

Udtrædelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer. Betalt kontingent
refunderes ikke.

§ 5 stk. 3

Et medlemskab giver 1 stemme ved generalforsamlingen.

§ 5 stk. 4

Medlemmerne hæfter højest med et beløb svarende til årets kontingent.

§ 6 stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet skal være godkendt af en ekstern revisor inden forelæggelsen for
generalforsamlingen. Regnskabet betragtes som endelig godkendt, når
generalforsamlingen har godkendt det.

§ 7 stk. 1

Foreningens ophør kan kun besluttes på en generalforsamling, hvor 2/3 stemmer for en
nedlæggelse, samt en efterfølgende, ekstraordinær generalforsamling med ophør som
eneste dagsordenpunkt, hvor ophør kan endelig besluttes af et flertal af de
tilstedeværende.

§ 7 stk. 2

En eventuel oparbejdet formue vil da tilfalde en i lokalområdet projekteret eller ønsket
kunstnerisk udsmykning, som skal kunne leve op til kriterierne i § 2.

Vedtaget ved stiftende generalforsamling, Bøvlingbjerg nov. 2000
og ændret iht. vedtægterne ved generalforsamling, Bovbjerg juni 2009.

