
Vedtægter 
Foreningen Kappelborgs Venner 

§1: 
Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Foreningen Kappelborgs Venner 

Foreningens hjemsted er Skagen, Frederikshavn Kommune 

§2: 
Grundlag 

Foreningen Kappelborgs Venner er uafhængig af partipolitik 

§3: 
Formål 

Foreningens formål er: 

- At fremme kulturlivet i Skagen by og Frederikshavn Kommune, ved aktivt at udbrede kend-
skabet til Kulturhus Kappelborg 

- At støtte aktivt op omkring Kulturhus Kappelborgs arrangementer og øvrige aktiviteter 
- At udvikle og gennemføre egne kulturelle arrangementer til støtte for Kulturhus Kappel-

borg. 

§4: 
Medlemmer 

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens vedtægter, kan 
optages som medlem af foreningen. 

Som medlemmer kan optages enkelt personer og øvrige medlemmer i form af virksomheder kultu-
relle institutioner og foreninger. Øvrige medlemmer repræsenteres med en person pr. organisation. 

Kommunale medarbejdere med tilknytning til Kulturhus Kappelborg, medlemmer af Frederikshavn 
Byråd samt Regionsrådet i Region Nordjylland kan ikke vælges til bestyrelsen. 

Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af ge-

 

neralforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være sag-
lig, skal begrundes skriftligt. 

Bestyrelsen bemyndiges til at optage og ekskludere medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt 
flertal. 

En eksklusion skal altid godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. 



§5: 
Medlemskontingent 

Foreningens medlemmer uanset art betaler et årligt kontingent, som fastsættes på den ordinære 
generalforsamling med virkning for det kommende medlemsår. 

Medlemsåret følger kalenderåret og uanset indbetalingstidspunktet betales der fuldt kontingent. 

§6: 
Stemmeret 

Medlemmer, der har betalt kontingent senest den 31.12 i medlemsåret inden generalforsamlingen 
har stemmeret på generalforsamlingen. 

§7: 
Økonomi 

Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingent, udlejning af aktiver, tilskud, gaver samt 
overskud fra afholdelse af arrangementer. 

§8: 
Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest ved udgangen af april måned og indvars-

 

les skriftligt samt annonceres i lokale medier senest 14 dage før. 
Medlemmer, der er i kontingentrestance ved afholdelsen af generalforsamlingen, kan ikke deltage. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes i underskrevet tilstand til forman-
den, og være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal. Den til enhver tid lovligt ind-
varslede generalforsamling er beslutningsdygtig. 

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én 
fuldmagt. 

Der føres beslutningsprotokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen underskrives af 
dirigenten. 

§9: 
Dagsorden 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 



1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Eventuelle forslag 
5. Godkendelse af bestyrelsens indstilling til kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisor + revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

§10: 
Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Ved den 
første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. På første 
bestyrelsesmøde besluttes valgperioden for de enkelte medlemmer. Opstår uenighed herom træf-
fes beslutning ved lodtrækning. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Såfremt et medlem af bestyrelsen indvælges i Frederikshavn Byråd eller i Regionsrådet Region 
Nordjylland skal vedkommende udtræde af bestyrelsen i Foreningen Kappelborgs Venner. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i.f.t. forskellige kulturområder. 

Bestyrelsen fastsætter selv de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Hvis der ved 
afstemning om beslutninger er stemmelighed, da er formandens stemme udslagsgivende. 

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være for-
manden eller kassereren. 

Lederen af Kulturhus Kappelborg deltager i foreningens bestyrelsesmøder / generalforsamling dog 
uden stemmeret. 

§11: 
Ekstraordinær Generalforsamling 

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. 

Ligeledes kan 1/3 del af medlemmerne fremsætte skriftlig begæring om afholdelse af ekstraordi-
nær generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtiget til senest 4 uger efter denne begæring, at af-
holde den ekstraordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden. 

§12: 
Hæftelse 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

Foreningen skal have økonomisk dækning for egne arrangementer. 



§13: 
Regnskabsår 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

Revisionen finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt revision kan finde 
sted, når revisoren ønsker det. 

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 

§14: 
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. 

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved afstemning om foreningen opløsning, kan be-
styrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger efter. 

Der skal i indkaldelsen redegøres for opløsningen. . 

På den nye generalforsamling kan opløsningen vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer. 

Foreningens eventuelle formue skal efter opløsning udloddes til kulturelle formål, som tager deres 
udgangspunkt i foreningens formål. 

§15: 
Ikrafttræden 

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter godkendelse på den stiftende generalforsamling d. 28. 
april 2014. VeLl- g&..5 (12...ylj e...y_ 6 -f-
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandd.g den 28. april 2014. 
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