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                                                                 Vedtægter 
 

§ 1 
 
Foreningens navn er "Galleri Gl. Lejres Venner". Foreningens formål er at virke til fremme af kunstlivet og styrke interessen for kunst 
blandt sine medlemmer. Et medlem er en navngiven person. Dette formål søger foreningen realiseret ved: 
 
A. Anskaffelse af kunstværker, der fordeles blandt medlemmerne ved en årlig lodtrækning. 
B. Medlemmerne inviteres til alle udstillinger, samt øvrige aktiviteter i Galleriet. 
C. Hvert medlem får én plakat årligt. 
D. 10% rabat ved køb af kunst i Galleriet. 
E. Gratis adgang til kunstforedrag i Galleriet. 
F. Bestyrelsen bør tage initiativer til fremme af medlemmernes kunstforståelse og kunstoplevelse. 
 
 

§ 2 
 
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen med virkning for det følgende kalenderår. Kontingentet betales forud for et år 
ad gangen. Foreningens midler anbringes på konto i pengeinstitut. Underskriftberettigede ved anvendelse af foreningens midler er 
formanden eller kassereren. 
 

§ 3 
 
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen og gælder fra begyndelsen af det følgende kalenderår. 
 
 

§ 4 
 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 

§ 5 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt en eller to suppleanter. Galleriet udpeger 
det ene medlem. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Sammensætning af posterne meddeles ved 
referat eller lignende. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen, deriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. 
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I formandens 
forfald træder næstformanden i dennes sted. 
 
 

§ 6  
 
Bestyrelsen indkøber kunstværker i henhold til § 1A, som fordeles ved lodtrækning på den ordinære generalforsamling. For at et 
kunstværk kan indkøbes, kræves det, at mindst 2 af bestyrelsens medlemmer deltager i afgørelsen. Ved et bestyrelsesmedlems forfald 
kan suppleanten indtræde. Eftersyn af indkøbte værker kan inden generalforsamlingen foretages ved henvendelse til Galleriet. 
Ethvert medlem deltager med et lod for hvert regnskabsår hvor den pågældende ikke har fået gevinst. En vinder vil ved næste års 
lodtrækning begynde med 1 lod. Kan et medlem ikke deltage i generalforsamlingen, kan der afgives fuldmagt til et andet medlem 
eller der kan fremsendes en prioriteringsliste til Galleriet. 
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§ 7 

 
Foreningens generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel i tidsrummet februar/marts måned. Stemmeret på 
generalforsamlingen har kun medlemmer. 
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen for at 
kunne optages på dagsordenen. 

§ 8 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende: 
 
a. Valg af dirigent. 
b. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
c. Regnskab for det forløbne år. 
d. Valg af bestyrelsesmedlemmer. To vælges i lige år og to i ulige år. 
e. Revisor og 1 suppleant vælges i lige år. 
f. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
g. Indkomne forslag. 
h. Bortlodning af indkøbte værker. 
i. Eventuelt. 
 
Afstemning på generalforsamlingen sker skriftligt, med mindre forsamlingen efter dirigentens forslag frafalder dette. Hvert medlem 
har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem må max. medbringe 2 fuldmagter. Generalforsamlingens beslutninger 
træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
 

§ 9 
 
Foreningens vedtægter kan ændres af en generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Forslag til 
vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar, og forslagene til vedtægtsændringer skal være medlemmerne i 
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
  

§ 10 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, når den finder anledning dertil. Den skal indkalde dertil, når 
mindst 1/5 af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde 
skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens fremsættelse. 
 

§ 11 
 
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af 
medlemmerne er tilstede og 3/4 heraf stemmer derfor. Efter foreningens opløsning anvendes dens midler, når alle forpligtigelser er 
opfyldt, til indkøb af kunstværker, som bortloddes blandt medlemmerne sammen med foreningens mulige andre værdier. 
        
 
  
 
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 7. september 1992,  
ændringer på generalforsamlingen d. 2. april 1997, d. 21. marts 2000 d. 21. marts 2006, d. 20.marts 2018. 
 
 
  

 


