
Vedtægter for 
 

 Kunstforeningen ART MARKET 
 

 
 
§ 1 Foreningens navn er Kunstforeningen Art Market. 
 
§ 2 Foreningens formål er at formidle kunst- og kulturoplevelser til offentligheden, og vi sigter mod 
afholdelse af Art Market én gang årligt. Derudover afholdes aktiviteter for foreningens medlemmer.  
 
§ 3 Kontingentet for det kommende år fastsættes på den årlige generalforsamling.  
 
§ 4 Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller til et af foreningens 
bestyrelsesmedlemmer. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelse sker automatisk, hvis 
kontingentet ikke er betalt i opkrævningsåret.  
 
§ 5 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts. Generalforsamlingen indkaldes 
med mindst 14 dages varsel via den e-mailadresse, som medlemmet har oplyst. Dagsordenen skal 
indeholde følgende punkter: 
 
1) Valg af dirigent og referent 

2) Beretning  

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent  

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer  

5) Valg af revisorer  

6) Eventuelle vedtægtsændringer og indkomne forslag  

7) Eventuelt  

 
Stk. 1. Forslag fra medlemmerne til behandling på den årlige generalforsamling skal sendes via mail til 
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen. 
  
Stk. 2. Generalforsamlingen afgør alt ved simpelt flertal. Ethvert medlem har 1 stemme til 
generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt via et andet medlem, idet ethvert medlem kan 
medbringe 1 fuldmagt. 
 
§ 6 Foreningens ophævelse kan kun vedtages på en lovlig indvarslet generalforsamling. 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
 
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder foreningens aktiver en eller flere foreninger som 
fremme aktiviteter indenfor kunst og kultur efter den afsluttende generalforsamlings nærmere beslutning. 
 
§7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når enten bestyrelsen eller generalforsamlingen 
beslutter det eller mindst 10 % (dog minimum 10) af foreningens stemmeberettigede medlemmer 
indgiver skriftlig anmodning herom. I anmodningen skal anføres de anliggender, der ønskes forelagt den 



ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 
dages varsel.  
 
§ 8 Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode på den årlige 
generalforsamling. Afgår et medlem af bestyrelsen ekstraordinært kan bestyrelsen vælge at supplerer 
sig med et nyt medlem indtil næste ordinære generalforsamling.  
 
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Formand, sekretær og 1 
bestyrelsesmedlem vælges i lige år, de øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. På den årlige 
generalforsamling vælges for 1 år blandt medlemmerne 2 revisorer til at gennemgå foreningens 
årsregnskab. 
 
§ 9 Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af de valgte revisorer og 
forsynes med revisorernes påtegning.  
 
§ 10 Vedtægterne træder i kraft den 12. marts 2018. 
 
 
 


