Vedtægter
for
Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub

§1
Foreningens navn
”Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub”
§2
Foreningens formål
At indsamle gavebidrag fortrinsvis blandt klubbens medlemmer, for derved at yde støtte til Vejen
Kunstmuseum.
At udpege 2 personer til bestyrelsen i Vejen Kunstmuseum.
At udbrede kendskabet til Vejen Kunstmuseum i virksomhedskredse.
§3
Medlemskab
Medlemskab kan opnås af alle virksomheder private som offentlige, der er interesseret i at støtte
Vejen Kunstmuseum økonomisk.
Den i § 2 nævnte projektorienterede støtte giver ingen fordele eller modydelser, men alene glæden
ved at støtte Vejen Kunstmuseum.
Medlemmer er alle, som yder et gavebidrag til Erhvervsklubben.
§4
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned efter skriftlig indkaldelse
med 2 ugers varsel.
Forslag fra medlemmerne skal være fremsat senest 15. februar.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Regnskab, herunder fastsættelse af det kommende års min. gavebidrag
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Bestyrelsen sikrer, at indkomne forslag samt revideret regnskab fremsendes til medlemmerne
sammen med indkaldelsen.
Afgørelser træffes ved almindelig flertal. For ændring af vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af
medlemmerne deltager.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men et flertal af de stemmeberettigede
medlemmer har stemt for en beslutning, indkaldes inden 2 uger og med 2 ugers varsel til en ny
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generalforsamling. På denne generalforsamling kan beslutningen gyldigt vedtages af de deltagende
stemmeberettigede ved almindeligt flertal.
§5
Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen for 2 år forskudt således, at
der hvert år er 2/3 medlemmer på valg. Den til enhver tid siddende museumsleder i Vejen
Kunstmuseum deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer
og sekretær.
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Der afholdes bestyrelsesmøde så snart formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til bestyrelsen i Vejen Kunstmuseum.
§6
Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
§7
Hæftelser
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse stifte gæld.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§8
Opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens midler til Vejen Kunstmuseum.
§9
Ikrafttrædelse
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 2.februar 2009
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