Vedtægter for Foreningen Kunstnerværkstederne Hollufgård
NAVN
§1
Foreningens navn er Foreningen Kunstnerværkstederne Hollufgård, med hjemsted i Odense
på adressen Hollufgård, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ. Foreningen er en
sammenlægning af foreningerne Fyens Billedhugger Værksteder og Fyns
Billedkunstnerværksteder.
FORMÅL
§2
Foreningen fungerer som samarbejdspartner for Den selvejende institution Gæsteatelier
Hollufgård.
Medlemmer af Foreningen Kunstnerværkstederne Hollufgård har adgang til og kan gøre
brug af fællesværkstederne på Hollufgård ud fra givne retningslinjer, og kan mod
ansøgning til Den selvejende institution Gæsteatelier Hollufgård få stillet egen atelierplads
til rådighed for en periode.
Foreningen Kunstnerværkstederne Hollufgård varetager medlemmernes interesser og kan
medvirke til formidling af salg og udstillinger i foreningens regi.
§3
Som medlemmer kan optages billedkunstnere, nationale som internationale. Optagelse
foregår efter ansøgning og ved godkendelse af den til enhver tid siddende bestyrelse.
Bedømmelsen foretages ud fra det indsendte materiale, som bør indeholde et fyldigt CV,
eksempler på ansøgerens arbejder gerne i original, men som minimum digital kopi eller
print. Bestyrelsen kan i tvivlstilfælde udbede sig originale værker til bedømmelse.
§4
Udmeldelse skal ske skriftligt og kan foretages med øjeblikkelig virkning, idet kontingent
betales til og med det påbegyndte regnskabsår. Eventuelt forudbetalt kontingent kan ikke
kræves tilbagebetalt ved udmeldelse.
§5
Er et medlem i kontingentrestance udover et år, ophører vedkommendes medlemskab.
DRIFT
§6
Foreningens drift baseres på et medlemskontingent.
Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen og opkræves umiddelbart herefter.

BESTYRELSE
§7
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der indkaldes til alle bestyrelsens møder, men som
dog ikke har stemmeret.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.
Udgifter i forbindelse med møder og andet i foreningens regi dækkes af foreningen,
herunder kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer som bor uden for Odense
Kommune.
§8
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 4
medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution Gæsteatelier Hollufgård og kan
desuden nedsætte udvalg til særlige opgaver.
Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Dagsordenen opstilles og udsendes af
formanden.
Sekretæren fører beslutningsprotokol og udsender referat til bestyrelse og suppleanter og til
bestyrelsen for Den selvejende institution Gæsteatelier Hollufgård.
§9
Valgperioden er 2 år for bestyrelse og suppleanter.
På lige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, på ulige årstal 2. Genvalg kan finde sted.
Samme vilkår gælder for suppleanter.
§ 10
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inklusive formanden eller
næstformanden er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
TEGNING/HÆFTELSE
§ 11
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser over for den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.
REGNSKAB/REVISION
§ 12
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af eksterne revisorer.
Revisorer udpeges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

GENERALFORSAMLINGEN
§ 13
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes mellem 1/4 og 31/5.
Der indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel for en ordinær generalforsamling og med
14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.
§ 14
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt på generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra udvalgene
4) Kassereren fremlægger revideret regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og evt. udvalg
8) Eventuelt
Forslag til behandling under pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
§ 15
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed og generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, om opløsning af foreningen gælder dog
bestemmelserne i § 19.
§ 16
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst
1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.
ÆRESMEDLEMMER
§ 17
Som æresmedlemmer af Foreningen Kunstnerværkstederne Hollufgård
kan optages billedkunstnere, der efter bestyrelsens skøn har ydet en særlig indsats i
foreningens regi.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 18
Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages på en generalforsamling med 2/3
majoritet af de tilstedeværende medlemmer.
Ved indkaldelse til en generalforsamling, hvor vedtægtsændringer ønskes behandlet, skal
foreningens medlemmer samtidig med indkaldelsen have underretning om de påtænkte
vedtægtsændringer.

OPLØSNING
§ 19
Foreningen kan opløses på en generalforsamling, når forslag herom er varslet efter samme
regler, som gælder for vedtægtsændringer, og når mindst 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer for en opløsning.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved forslagets behandling, kan bestyrelsen inden 30
dage indkalde til en ny generalforsamling, som skal afholdes inden 60 dage, og hvor
opløsning kan ske, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Foreningens formue skal, i tilfælde af opløsning, overgå til Den selvejende institution
Gæsteatelier Hollufgård.

Således vedtaget ved den stiftende generalforsamling for Foreningen Kunstnerværkstederne
Hollufgård, den 4. maj 2011
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