
Varde 
Kunstforening 

 

VEDTÆGTER 
 
           1.   NAVN OG HJEMSTED 

 

Foreningens navn er VARDE KUNSTFORENING med hjemsted i Varde kommune. 
 

2.      FORMÅL 
 

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af og interessen for den visuelle kunst og 
dens tilblivelse. 

 

3.      MEDLEMSKAB 
 

Alle og enhver kan tegne enten 
 

•      Personligt medlemskab 

•      Husstandsmedlemsskab 

•      Firma-/ foreningsmedlemskab 
 

 
 
4.        BESTYRELSE 
 

Foreningen ledes af en på den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne  valgt 
bestyrelse på 3 - 7 personer. 
 

Valget gælder for en periode af 2 år, således at der hvert år afgår 50% af den siddende 
bestyrelse. Såfremt bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer afgår et lige antal 
medlemmer i lige år og et ulige antal i ulige år. 
 

Ved ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer skal det sikres, at alle kommer på valg - 
senest ved udløbet af den 2-årige periode. Genvalg af afgående bestyrelsesmedlemmer kan 
finde sted. 
 

Ved eventuel vakance indtræder den/de valgte suppleant/er for den resterende valgperiode. 
 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med formand, 
kasserer og sekretær. 
 

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed og bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. 



 

I øvrigt drager bestyrelsen omsorg for at realiserer foreningens formål ved eksempelvis at 
 

•      vise forskelligartede udstillinger 

•      arrangere foredrag om kunst 
•      arrangere udflugter til kunstmuseer, kirker, og arkitektonisk spændende bygninger 
m.m. Endelig varetager bestyrelsen kontakten til offentlige myndigheder og andre 
organisationer, idet foreningen skal være medlem af "Sammenslutningen af danske 
Kunstforeninger". 

 

Hvervet som bestyrelsesmedlem honoreres ikke, men direkte udgifter godtgøres. 
 

5.      GENERALFORSAMLING 
 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, og bestyrelsen drager omsorg for 
udførelsen af generalforsamlingens beslutninger. 
 

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned med 
følgende dagsorden. 
 

1.      Valg af dirigent. 
2.      Aflæggelse af formandens beretning. 
3.      Aflæggelse af foreningens regnskab. 
4.      Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 
5.      Behandling af indkomne forslag. 
6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
7.      Valg af revisor. 
8.      Eventuelt. 

 

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre disse 
vedtægter bestemmer andet. 
 

Stemmeret har ethvert tilstedeværende medlem, der ikke er i kontingentrestance. 
 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller når 1/3 af 
medlemmerne måtte fordre det. 

 

Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved brev eller e-mail 
til medlemmerne bilagt dagsorden. 
 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens 
afholdelse. 

 

6.      ØKONOMI 
 

Foreningens regnskabsår går fra den 1. september til den 31. august. 
Kassereren fører foreningens regnskab, modtager og kvitterer for indbetalinger og forestår 
udbetalinger. 
 

Likvide midler anbringes i pengeinstitut i foreningens navn. 



 

Der foretages rewiev af foreningens regnskab af en på den ordinære generalforsamling valgt 
revisor. 
 

7.      TEGNING 
 

Foreningen tegnes af formanden eller den samlede bestyrelse. 
For de af foreningen indgåede aftaler hæfter foreningen med sin formue, medens de enkelte 
medlemmer ikke på nogen måde hæfter personligt. 
 

8.      VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 

Til ændring af disse vedtægter kræves, at forslag herom er optaget på dagsorden for en 
behørig indvarslet generalforsamling og der vedtages med 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. 
 
 

9.      FORENINGENS OPLØSNING 
 

Opløsning af foreningen finder sted, hvis beslutning herom træffes med 2/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer på 2 generalforsamlinger afholdt med mindst 2 og højst 4 
ugers mellemrum. 
 

Ved opløsning tilfalder foreningens formue kunstneriske formål i Varde Kommune efter 
generalforsamlingens bestemmelse. 
 
 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Varde den 27. september 1997. 
 

Stiftere: 
 

Karen Liestmann         Ragnhild Hansen                Ebbe Paludan 
 

Lars Waldemar            Flemming Bech-Petersen 
 

Godkendt af Varde Byråd den 7. april 1998 ved Borgmester Kaj Nielsen og 
kommunaldirektør Arne Bay 
 

Gennemskrevet den 21. september 2008 og godkendt af den siddende bestyrelse 
 
 

Ændret den 17. september 2009 
 

Kirsten Jensen                    Peter Ingemann                  Jytte Donner 

Formand                             Næstformand 
 

Elsebeth Riisager                Kjeld Truberg Jensen 
 
 
 

 



Ændret den 6. januar 2012 
 

Kirsten Jensen                    Steen Liestmann                 Elsebeth Riisager 

formand                                                                          kasserer 
 
 

Peter Ingemann                  Jytte Donner                       Kjeld Truberg Jensen         Holger Hvelplund 
 
 
 
Ændret den  20. september 2016 
 
Erik Dyhr Thomsen            Fie Aggerholm Jensen       Finn Bech-Pedersen 
 
 
Charlotte Blicher Christensen               Inger Rørvang            Lene Dall Berthelsen 
 
 
 
Else Sloth Nielsen                   
	


