Vedtægter for Vejle Filmklub
§1: Foreningens navn er Vejle Filmklub og har hjemsted i Vejle
§2: Klubbens formål er at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som
kunstart og som kommunikationsmiddel, fortrinsvis ved forevisning af spillefilm og
kortfilm evt. ledsaget af foredrag, diskussion o. lign.
§3: Klubben er tilsluttet ”Sammenslutningen af Danske Filmklubber”.
§ 4: Som medlem optages enhver, der kan tilslutte sig klubbens formål.
§5: Adgang til klubbens arrangementer kræver forevisning af personligt medlemskort.
§6: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
§7: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær general-forsamling
afholdes hvert år ultimo marts.
§8: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller når
en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring derom.
§9: Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt med 14 dages varsel.
Dagsordenen har følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Forslag til kontingent
Forslag til budget

6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Indkomne forslag
10. Evt.

Forslag til dagsorden skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingen.
§10: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Undtaget er dog afstemning om klubbens opløsning (se § 15).
§11: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for en
periode på 2 år med 4 på valg i lige år og 3 i ulige år. Der vælges 1 eller 2
suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. De 2 revisorer vælges for en periode
på 2 år, den ene i lige, den anden i ulige år.
§12: Alle valg foregår ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der på generalforsamlingen
fremsættes krav om skriftlig afstemning, foretages dette.
§13: Bestyrelsen er kollektivt ansvarlig, og dens beslutninger træffes ved simpelt
stemme- flertal. Mindst halvdelen af bestyrelsen skal være til stede for at være
beslutningsdygtig.
Stk. 2: Formand og kasserer er tegningsberettigede.
§14: Regnskabsåret følger kalenderåret.
§15: Opløsning af klubben finder sted på to på hinanden følgende
generalforsamlinger. Opløsning kan kun finde sted, når mindst tre fjerdedele af de
fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor. Det skal fremgå af indkaldelsen
til generalforsamlingen, at forslaget om opløsning skal behandles. Den
generalforsamling, på hvilken opløsning finder sted, afgør, hvad der skal ske med
klubbens midler.
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