Vedtægter for CBS Art Club, Copenhagen Business School

1. Foreningens navn
Foreningens navn er CBS Kunstforening / CBS Art Club

2. Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesse for og kendskab til kunst, hvilket søges
opnået ved dels at give medlemmerne mulighed for at erhverve kunstværker ved lodtrækning, dels
at give medlemmerne adgang til deltagelse i arrangementer. Des- uden at sørge for ophængning af
kunst i fællesområderne på CBS til inspiration for studerende og medarbejdere

3. Foreningens medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der er studerende, nuværende eller tidligere ansat eller på anden
måde har arbejdsmæssig tilknytning til Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i København

4. Kontingent
Foreningens regnskabsår er 1.maj-30. april. Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen til
vedtagelse på generalforsamlingen. Medlemskab af foreningen bortfalder hvis man er i restance,
restanter kontaktes dog én gang inden afmelding

5. Foreningens bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Medlemmerne vælges
for 2 år ad gangen, suppleanterne for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
2 af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige år. 3 medlemmer er på valg i lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand og kasserer.
Formand og kasserer skal være fastansatte.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer foruden formanden er til stede.
Beslutning træffes ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme
udslaget.
Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne – men uden stemmeret.
Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året.
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Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Opfølgning fra sidst
Meddelelser
Udstillingsliste
Økonomi
Eventuelt

Bestyrelsen foretager indkøb af værker hos udstillende kunstnere.

6. Lodtrækning
Årets indkøbte kunstværker udloddes til medlemmerne på generalforsamlingen og sker ved
lodtrækning. For at deltage i lodtrækningen er det en forudsætning, at medlemmet er til stede, eller
at medlemmet har afleveret en fuldmagt. Fuldmagten kan udstedes til et andet medlem af
kunstforeningen eller til bestyrelsen. Er fuldmagten udstedt til bestyrelsen, skal den indeholde en
prioriteret liste over de udloddede kunstværker. Ved udtrækningen er det de fremmødte
medlemmer der vælger først. Derefter får medlemmer som har afleveret fuldmagt tilgodeset deres
ønsker så vidt det er muligt i den rækkefølge de er udtrukne. Hvert medlem har ét lod i årets
lodtrækning. Efter lodtrækningen om indkøbte værker trækkes lod om plakater, grafiske arbejder,
fribilletter, kunstkalendere m.m. Lodder til deltagelse i denne lodtrækning udleveres på
generalforsamlingen og derfor en forudsætning at at medlemmet er til stede.

7. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i maj måned. Indkaldelse udsendes med
dagsorden til medlemmerne (pr. mail) senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen.
Dagsorden skal indeholde flg. punkter:
1.
Valg af dirigent
2.
Godkendelse af dagsorden
3.
Beretning
4.
Regnskab
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.
Valg af suppleanter
7.
Valg af revisor
8.
Eventuelt
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8. Generalforsamlingens beslutninger
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kan ændringer i foreningens
vedtægter kun besluttes med mindst ¾ af de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Kun personligt fremmøde giver stemmeret

9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 20% 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 er fremsat.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes med mindst 8 dages varsel.

10. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når en i denne anledning indkaldt ekstraordinær
generalforsamling vedtager dette med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Midler, som foreningen ved opløsning måtte være i besiddelse af, anvendes til indkøb af
kunstværker til fordeling blandt medlemmerne ved lodtrækning. Kunstgenstande, som foreningen
ved opløsning måtte være i besiddelse af, fordeles blandt medlemmerne ved lodtrækning.
Denne fordeling skal være tilendebragt inden 6 måneder efter foreningens opløsning.
For at deltage i lodtrækning i anledning af foreningens opløsning skal man have været medlem i
mindst 6 måneder på tidspunktet for opløsningen. Deltagelse kan ske enten ved personlig
tilstedeværelse eller ved fuldmagt.

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. maj 2014 med ændring på generalforsamlingen den 9. maj
2017.
________________________________________
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