
 
 

VEDTÆGTER FOR ALBERTSLUND KOMMUNALE KUNSTFORENING 
 
 
 
 
§ 1 NAVN 
 Foreningens navn er ALBERTSLUND KOMMUNALE KUNSTFORENING 
 
§ 2 FORMÅL 

Foreningens formål er at medvirke til at styrke glæden og interessen for kunst og kultur hos medlemmerne. Blandt 
andet ved udstillinger af kunst i rådhusets kantine, tilbud om forskellige kulturelle arrangementer og indkøb af 
kunst til bortlodning blandt medlemmerne. 

 
§ 3 MEDLEMSFORHOLD 

Alle der er ansat i eller pensioneret/efterlønner fra Albertslund Kommune kan blive medlem af kunstforeningen. 
Medlemmer, som er overgået eller senere overgår til andre kommuner i forbindelse med flytning af opgaver, 

           kan beholde deres medlemskab i Albertslund Kommunale Kunstforening. 
Indmeldelse skal ske skriftligt til den til enhver tid siddende kasserer i kunstforeningen. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til den til enhver tid siddende kasserer i kunstforeningen. 

   
Medlemmer der fratræder i løbet af regnskabsåret kan deltage i foreningens aktiviteter mod fortsat 
kontingentbetaling til regnskabsårets slutning. 
Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted. 

 
§ 4 REGNSKABSÅR 
 Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. 
 
§ 5 KONTINGENT 

Kontingentet for medlemskab fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves månedligt. 
 Nye medlemmer kan til enhver tid optages. 

Ønsker nye medlemmer at deltage i lodtrækningen af gevinster på den følgende generalforsamling, skal der 
betales kontingent for hele regnskabsåret. 

 
Efterlønsmodtagere og pensionister, der ikke får udbetalt pension fra Albertslund Kommune, må selv sørge for 
indbetaling til kunstforeningen. 

 
§ 6 BESTYRELSEN 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 
Den vælges for 2 år ad gangen på følgende måde: 
3 medlemmer, 1 suppleant + 1 revisor vælges i lige kalenderår 
2 medlemmer, 1 suppleant + 1 revisorsuppleant vælges i ulige kalenderår. 

 
Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter den ordinære generalforsamling  
med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. 
Bestyrelsen tegnes af bestyrelsens formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. 
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det findes nødvendigt. 
Bestyrelsen fører en medlemsliste 

 
§ 7 BORTLODNING 
 Ved køb af kunstværker skal mindst 3 medlemmer af bestyrelsen stemme for købet. Bestyrelsesmedlemmer kan 

ikke optræde som sælgende kunstnere til kunstforeningen. 
Bortlodning finder sted på den ordinære generalforsamling. De medlemmer, hvis lod udtrækkes, har ret til at vælge 
mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, som de er udtrukket. 

  
Er det udtrukne medlem ikke til stede ved generalforsamlingen, kan en stedfortræder med behørig skriftlig 
fuldmagt foretage valg blandt kunstværkerne. 
 
Medlemmer og fuldmagter registreres ved indgangen til generalforsamlingen og opfattes som tilstedeværende 
under hele generalforsamlingen og som deltager i lodtrækningen. 
Hvis man forlader generalforsamlingen uden at aflevere en fuldmagt og derefter bliver udtrukket, vinder man et af 
de tiloversblevne kunstværker. 

 



 
Foreligger der ikke fuldmagt fra et fraværende medlem, og dette medlem bliver udtrukket, bortfalder retten til 
gevinst og medlemmet deltager i følgende generalforsamling med sine optjente lodder. 
Foreningens medlemmer pr. 30/6 deltager i lodtrækningen med ét lod for hvert år, de ikke har vundet. Når et 
medlem ved en lodtrækning er udtrukket, bortfalder medlemmets øvrige lodder straks, og der begyndes forfra med 
optjening af lodder. 
 
 

§ 8 GENERALFORSAMLING 
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober måned. 
 Der indkaldes senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 Indkaldelse skal indeholde dagsorden og være bilagt revideret regnskab, eventuelt indkomne forslag og 

fuldmagtsformular. 
 
 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og 
       revisorsuppleant i henhold til vedtægternes § 6. 
7. Eventuelt. 
8. Bortlodning af indkøbte kunstværker i henhold til § 7. 
 

Forslag til dagsorden på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest d. 
20/8 samme år. 

 
På generalforsamlingen kan nærværende vedtægter ændres, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer 
stemmer herfor. 
Andre beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der ved denne afstemning opnås stemmelighed, 
foretages fornyet afstemning om samme punkt, og såfremt der igen opnås stemmelighed er forslaget forkastet. 
Såfremt der stilles forslag derom, skal en afstemning foregå skriftligt. 
Ved personvalg, hvor der stiller flere kandidater op, end der skal vælges, skal der være skriftlig afstemning.. 

  
  

§  9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel, når mindst 1/5 af medlemmerne over 
for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af et formuleret forslag til behandling. 
Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. 

           Se § 8 vedr. afstemningsregler. 
 
§ 10 OPLØSNING 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en indvarslet ekstraordinær generalforsamling kun 
indeholdende dette punkt. 
Der gælder samme regler med hensyn til indkaldelse og beslutningsdygtighed, som gælder for 
vedtægtsændringer. 
Efter opløsning af foreningen anvendes eventuelle midler, når alle forpligtelser er opfyldt, til indkøb af kunstværker, 
der bortloddes mellem de personer, som på opløsningstidspunktet er registreret som medlemmer. 

 
  

Vedtaget på foreningens generalforsamling 27. maj 1986 
Ændret på generalforsamlingen den 24. september 2003 
Ændret på ny på generalforsamlingen den 4. oktober 2005. 

                       Ændret på ekstraordinær generalforsamling, den 16. juni 2008. 
                       Ændret  på generalforsamling den 2. september 2009. 
 Ændret på generalforsamlingen den 7. september 2011. 
 Ændring af § 7 på generalforsamlingen den. 3. september 2012 
 


