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Vedtægter For Danmarks Miljøundersøgelsers Kunstforening, 
Roskilde 
 
 
Navn §1 Foreningens navn er: 
  Danmarks Miljøundersøgelsers Kunstforening, Roskilde. 
 
Formål §2 Det er foreningens opgave at støtte og uddybe medlemmernes interesse for kunst 

og kultur ved bla 
  - at arrangere udstillinger af kunstværker, 
  - at arrangere møder om kunst og kultur, besøg på kunstudstillinger, mv 
  - at erhverve kunstværker og litteratur om kunst til bortlodning blandt 

medlemmerne. 
 
Medlemskab §3 Som medlem kan optages enhver med tilknytning til Aarhus Universitet, herunder 

også tidligere medarbejdere. 
 
  Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel. 
 
Kontingent §4 Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af den årlige generalforsamling. 
 
  I tilfælde af kontingentrestance bortfalder medlemsrettighederne, indtil restancen er 

betalt. Såfremt restancen ikke er betalt inden 3 måneder, bortfalder medlemsska-
bet. 

 
  Foreningens midler anbringes på bank- eller sparekassebog. 
 
  Underskriftsberettigede ved anvendelse af foreningens midler er kassereren eller 

formanden. 
 
Regnskab §5 Regnskabåret er kalenderåret. 
 
Bestyrelse §6 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand og 4 bestyrelsesmedlem-

mer samt suppleanter, der alle vælges på den ordinære generalforsamling for et år 
ad gangen. 

 
  Bestyrelsen konstituerer sig under ledelse af formanden og vælger næstformand 

og kasserer. I bestyrelsen indtræder suppleanterne i tilfælde af vakance i årets løb. 
 
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, deriblandt 

formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutning træffes ved almindeligt 
stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Ved 
formandens forfald træder næstformanden i dennes sted. 

 
Revision §7 En revisor og en revisorsuppleant vælges hvert år af den ordinære generalforsam-

ling. 
 
Indkøb §8 Bestyrelsen erhverver hvert år kunstværker i den udstrækning, foreningens midler 

tillader det. 
 
Lodtrækning §9 Antallet af kunstværker til den årlige bortlodning blandt medlemmerne bør være 

mindst 10% af medlemstallet. I den rækkefølge vinderne udtrækkes, kan de frit 
vælge blandt gevinsterne. 

 
  Såfremt et medlem 1o ikke er tilstede under bortlodningen, 2 o ikke er repræ-

senteret ved anden person på generalforsamlingen med en skriftlig fuldmagt eller 3 

o ikke har afleveret en prioriteret ønskeliste over gevinster til bestyrelsen, bevirker 
en udtrækning, at det medlem ikke deltager i det pågældende års lodtrækning. 

 
Der tildeles et lod for hvert halvår forud for generalforsamlingen, hvor man har været 
helt eller delvist medlem, startende med generalforsamlingen i 1999. Hvis man 
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udtrækkes, nulstilles det antal lodder man råder over. Man mister dog ikke sine 
lodder, såfremt gevinstens værdi er under en vis grænse, der årligt fastsættes af 
bestyrelsen. Man kan kun udtrækkes én gang på hver generalforsamling. Det er op 
til det enkelte medlem at kontrollere hvorvidt antallet af lodder er korrekt, derfor 
udsendes der hvert år inden generalforsamlingen en oversigt over lodder til alle 
medlemmer. 

   
  I øvrigt kan bestyrelsen fastlægge detaljerede regler for bortlodningen. 
 
General- §10 Ordinær generalforsamling afholdes inden påske for det foregående år og indkal- 
forsamling  des med mindst 3 ugers varsel. Dagsordenen bekendtgøres samtidigt. 
 
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 
 
  1 Valg af dirigent. 
  2 Formanden aflægger beretning. 
  3 Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab. 
  4 Behandling af spørgsmål, som på foranledning af bestyrelsen eller 

medlemmerne er optaget på dagsordenen. 
  5 Valg af formand. 
  6 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
  7 Valg af revisor og revisorsuppleant. 
  8 Fastsættelse af det kommende års kontingent. 
 
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til be-

styrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
  Afstemning på generalforsamlingen sker skriftligt, med mindre forsamlingen efter 

dirigentens forslag frafalder dette. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 

 
  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de 

ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, jfr dog §§ 11, 12 og 13. 
Referat af generalforsamlingen bringes på ”Bazaren”.  

 
Vedtægts- §11 Foreningens vedtægter kan ændres af en generalforsamling, når 2/3 af de afgivne 
ændringer  stemmer er for ændringen. 
 
Extraord. §12 Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, når den finder 
generalfors.  anledning dertil, og den skal indkalde dertil, når mindst 1/5 af medlemmerne over 

for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med forslag til dagsorden. 
 
  I sidstnævnte tilfælde skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 

uger efter begæringens fremsættelse. 
 
  De i §10 indeholdte regler for beslutningsdygtighed, afstemninger, træffelse af be-

slutninger og stemmeret finder også anvendelse på den ekstraordinære general-
forsamling. 

 
Opløsning §13 Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i den anledning indvarslet ekstra-

ordinær generalforsamling og kun, når mindst 2/3 af af foreningens medlemmer er 
til stede og 3/4 heraf stemmer for. 

 
  Efter foreningens opløsning anvendes dens midler, når alle forpligtelser er opfyldt, 

til indkøb af kunstværker, som bortloddes blandt medlemmerne sammen med for-
eningens mulige andre kunstværker. 

 


