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Vedtægter for Statsbibliotekets 
Kunstforening 

 

 

 

§1 Foreningens navn 

 Foreningens navn er Statsbibliotekets Kunstforening. 

 

§2 Foreningens formål er 

a) At fremme interessen for kunst ved skiftende udstillinger på biblioteket, samt 

medvirke til bibliotekets kunstneriske udsmykning 

b) At uddybe medlemmernes kendskab til kunst gennem foredrag, diskussioner af 

udstillingerne, museumsbesøg mv. 

c) Efter bestyrelsens beslutning at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt 

medlemmerne 

d) Evt. at etablere kunstcirkler og samarbejde med andre tilsvarende foreninger 

 

§3 Medlemmer 

Som medlem kan optages enhver, som er eller tidligere har været ansat på 

Statsbiblioteket. Ethvert medlem kan højest tegne/besidde 4 personlige medlemskaber. 

Det er medlemmernes, især tidligere ansattes, eget ansvar at sikre, at bestyrelsen til 

enhver tid har en aktuel mailadresse på medlemmet. 

 

§4 Kontingent 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves årligt 

pr 1. maj. 

 

§5 Bestyrelsen 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

Valgperioden er 2 år. Første gang vælges 3 medlemmer for 2 år samt de resterende 2 

for kun 1 år. Generalforsamlingen vælger endvidere en suppleant samt 2 kritiske 

revisorer og en revisorsuppleant. 

 

§6 Konstituering mv. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsen er 

beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Der føres protokol over 

bestyrelsens forhandlinger. 

Foreningens formue administreres af den samlede bestyrelse. Indkøb af kunstværker 

foretages af bestyrelsen i fællesskab. Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 

bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være kassereren. Bestyrelsen kan meddele 

kassereren fuldmagt til at betale indgåede forpligtelser. Bestyrelsen sammenkaldes, 

når mindst 3 medlemmer ønsker det. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

§7 Generalforsamlingen 
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Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og indkaldes ved udsendelse af 

mail til alle medlemmer, der jf. §3 har meddelt foreningen deres mailadresser, med 14 

dages varsel med angivelse af dagsorden og udsendelse af revideret regnskab. Forslag, 

der ønskes behandlet under generalforsamlingens punkt 4, skal indsendes til 

bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal af 

bestyrelsen meddeles ved opslag til medlemmerne. Under pkt. 4 kan der kun 

behandles rettidigt indkomne forslag. 

 

Stemmeberettigede er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Personer med mere 

end ét medlemskab (se §11), har kun én stemme på generalforsamling. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. 

 

 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

 

§8 Dagsorden 

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab for det forudgående år 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

6. Valg af: 

a. Bestyrelsesmedlemmer 

b. 1 suppleant 

c. 2 revisorer 

d. 1 revisorsuppleant 

7. Udlodning af indkøbte kunstværker 

8. Evt. 

 

§9 Afstemning 

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Undtagen 

herfra er vedtægtsændringer jf. § 14. Ved stemmelighed er et forslag bortfaldet. 

Ved personvalg skal afstemningen ske skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det. 

 

§10 Udmeldelse 

Ved udmeldelse har medlemmet ikke krav på foreningen. Der tilbagebetales ikke 

kontingent. 

 

§11 Lodtrækning 

Fordeling af indkøbte kunstværker blandt foreningens medlemmer foregår på den 

årlige ordinære generalforsamling i februar måned ved lodtrækning. I lodtrækningen 

kan deltage de registrerede medlemmer, der har betalt kontingent for lodtrækningsåret. 

Ethvert medlem deltager med ét, to, tre eller fire lodder per medlemskab, et lod for 

hvert medlemsår, hvor den pågældende ikke er blevet udtrukket eller har udtaget 

gevinst. Der kan dog højest opnås fire lodder per medlemskab uanset antallet af 

medlemsår. 

Det påhviler foreningens revisor at sikre, at samtlige medlemmer tildeles det rette 

antal lodder. Der trækkes lod om rækkefølgen til valg af kunstværker. Først udtrukne 
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lod giver ret til at vælge først, næste lod som nummer to osv. Et enkelt medlem kan 

højest vælge ét kunstværk el. lign. om året. En vinder kan afslå at udtage et 

kunstværk. 

 

Såfremt et medlem ikke er til stede, kan en stedfortræder (et andet medlem) mod 

skriftlig fuldmagt udtage et kunstværk. Såfremt en fuldmagt ikke foreligger, udgår det 

pågældende medlem af lodtrækningen, og betragtes som et medlem, der ikke har 

vundet eller har afslået at udtage et kunstværk.  

 

En vinder i et års lodtrækning begynder forfra med ét lod ved næste års lodtrækning. 

(Ved flere medlemskaber nulstilles kun det udtrukne medlemskab). Medlemmer, der 

har afslået modtagelse af kunstværk, deltager ligeledes med ét ekstra lod per 

medlemskab det følgende år, dog maksimalt fire lodder per medlemskab. 

 

§12 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 10 

medlemmer kræver det. Såfremt mindst 10 medlemmer kræver ekstraordinær 

generalforsamling indkaldt, skal bestyrelsen indkalde denne senest 8 dage efter 

begæring herom er fremsat og med angivelse af forhandlingens genstand. 

Ekstraordinær generalforsamling skal altid indkaldes ved skriftlig meddelelse og med 

mindst 8 dages varsel. 

 

§13 Referat af generalforsamling 

Bestyrelsen fører protokol for generalforsamlingen. Protokollen underskrives efter 

generalforsamlingen af dirigenten. 

 

§14 Vedtægtsændringer 

Ved vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for 

forslaget. 

 

§15 Foreningens opløsning 

Beslutning om foreningens opløsning træffes af to på hinanden følgende 

generalforsamlinger, efter de regler der gælder for vedtægtsændringer. Den sidste af 

de to generalforsamlinger træffer beslutning om fordeling af foreningens formue 

blandt medlemmerne. Dette skal ske i overensstemmelse med foreningens formål. 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. november 1992 og senest 

revideret på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2016. 

 

  

Dirigent: 

 

 

 


