Vedtægter for
Medborgerforeningen i Den Gamle Biograf
d.

Navn:
§ 1:
Foreningens navn er Medborgerforeningen i Den Gamle
Biograf.
Hjemstedet er Kalundborg kommune.

Formål:
§ 2:
Formålet er at drive et brugerstyret, åbent samlingssted i Den
Gamle Biograf, hvor der gives mulighed for såvel kulturelt
samvær som aktiv udfoldelse.

Medlemmer:
§ 3:
Stk. 1. Alle, der har betalt kontingent.
Stk. 2. Medlemskabet gælder for det regnskabsår / den sæson,
hvori der er betalt kontingent.
Stk. 3. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og
bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter
med sin formue.
Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk
forpligtelse overfor foreningen, udover
kontingentforpligtelsen.
Stk. 5. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af
foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Generalforsamlingen:
§ 4:
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er
generalforsamlingen, der afholdes årligt i april / maj måned og
indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Stk. 3. På generalforsamlingen afgøres alle sager med
almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.
Stk. 4. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Stk. 5. På generalforsamlingen behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. De ansvarlige bestyrelsesmedlemmer for de enkelte
arrangementer aflægger beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Foreningens fremtidige arbejde
6. Finansiering af arbejdet og fastsættelse af kontingent
(budget)
7. Valg:
a. valg af formand for 2 år (lige årstal)
b. valg af kasserer for 2 år (ulige årstal)
c. valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (lige
årstal)

8.

valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
(ulige årstal)
e. Valg af 1 suppleant
f. Valg af 1 kritisk revisor
Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling:
§ 5:
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når
flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst
¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med
forslag til dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4
uger efter, at krav herom er modtaget, og skal annonceres i
dagspressen med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen:
§ 6:
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Stk. 2. Bestyrelsen har under ansvar over for
generalforsamlingen den udøvende myndighed.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med fordeling af
ansvarlighed for de enkelte arrangementer.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og har
ret til at tilkalde den fornødne sagkundskab.
Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle sager
kræver for at blive vedtaget over halvdelen af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers stemmer.
Stk. 6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Stk. 7. Fællesmøder kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst
5 medlemmer ønsker det. Fællesmøde og bestyrelsesmøde kan
være sammenfaldende.

Regnskab:
§ 7:
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Aftaler:
§ 8:
Foreningen tegnes ved underskrift af enten det
bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig overfor det enkelte
arrangement, eller kassereren. Ved køb eller pantsætning af
fast ejendom samt optagelse af lån skal der underskrives af
den samlede bestyrelse.

Ophævelse:
§ 9:
Foreningen kan ophæves, når 2/3 af deltagerne på 2 på
hinanden følgende ekstraordinære generalforsamling stemmer
herfor. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens formue
kulturelt arbejde i Kalundborg kommune.

Vedtægterne er udarbejdet på generalforsamlingen den 22. april 1998, og senest revideret
på generalforsamlingen d. 11. april 2011

