Love og vedtægter for

Gyldendals Kunstforening
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. april 1959 og ændret på de
ekstraordinære generalforsamlinger den 18. august 1967, 2. oktober 1969, 18. maj 1979, 6. juni 1983
og de ordinære generalforsamlinger den 27. januar 1994, 28. januar 1999, 25. januar 2006, 25. januar 2007,
29. januar 2009, 31. januar 2012
§1

Foreningens navn
Foreningens navn er Gyldendals Kunstforening.

§2

Foreningens formål
Foreningen formål er at skabe interesse for kunst og kunsthåndværk blandt de
ansatte på Gyldendal og i tilsluttede selskaber gennem udstillinger, udflugter,
arrangementer og udlodning af indkøbte kunstværker.

§3

Medlemskab
Som medlemmer kan optages alle, der er fastansat på Gyldendal eller i tilsluttede
selskaber. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§4

Udmeldelse og orlov
1. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til udløbet af en måned.
2. Medlemsretten fortabes ved fratrædelse fra Gyldendal eller tilsluttede selskaber,
dog ikke, hvis dette sker på grund af pension eller efterløn. Pensionister og
efterlønsmodtagere betaler fuldt kontingent.
3. Ved orlov betaler man fuldt kontingent og bevarer alle medlemsrettigheder. Ved
at henvende sig til bestyrelsen, inden orloven begynder, kan man dog blive
hvilende medlem i orlovsperioden. Det betyder, at man kan deltage i alle
foreningens arrangementer, men ikke i udlodningen af kunstværker (jf. § 14 stk.
1), og man har ikke stemmeret på generalforsamlinger. Som hvilende medlem betaler man ikke
kontingent.

§5

Foreningens midler
Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingenter og tilskud fra
Gyldendal. For de midler, der er til rådighed, køber bestyrelsen kunstværker til
fordeling blandt medlemmerne og giver tilskud til foreningens arrangementer.

§6

Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§7

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af højst 9 medlemmer og en eller flere suppleanter, som vælges af
generalforsamlingen for et år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte af
generalforsamlingen; bestyrelsen vælger selv sin sekretær og næstformand.
Generalforsamlingen vælger endvidere en revisor.

§8

Bestyrelsesmøder
Der holdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt, og indkaldelsen foretages af formanden med mindst 2 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der tages referat af alle møder.

§9

Generalforsamlingen
Der afholdes generalforsamling én gang årligt inden udgangen af januar måned.
Indkaldelse til denne skal ske med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er

beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig vis, uden hensyn til
deltagerantallet.
Referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.
§ 10

Dagsorden
Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Eventuelt indkomne forslag
6. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
7. Valg af formand og kasserer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§ 11

Afstemning
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ønsker
mindst en tredjedel skriftlig afstemning, skal dette krav følges.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling
Der holdes ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krav om det.

§ 13

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 14

Udlodning af indkøbt kunst
Fordelingen af de indkøbte kunstværker finder sted ved lodtrækning på den
ordinære generalforsamling. Det sker efter følgende regler:
1. Et medlem kan kun deltage i lodtrækningen, hvis der er betalt kontingent for
hele regnskabsåret.
2. Man kan kun vinde én gevinst ved lodtrækningen.
3. Det medlem, der bliver udtrukket først, vælger først - og så fremdeles.
4. De medlemmer, der ikke bliver udtrukket, får det følgende år et lod mere. Hvis
man fx ikke har vundet 7 år i træk, har man således optjent 7 lodder.
5. Det år, hvor et medlem har optjent 11 lodder, er medlemmet sikker på gevinst.
En særlig lodtrækning før den egentlige udlodning afgør, hvor i valgrækkefølgen
medlemmet bliver placeret, dog således at medlemmet er sikret en plads
i den første halvdel af vinderrækkefølgen..

§ 15

Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes
med dette formål for øje. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede, og
mindst to tredjedele heraf skal stemme for opløsning af foreningen. Vedtages
opløsningen, bestemmer den ekstraordinære generalforsamling, hvordan der skal
disponeres over foreningens midler og ejendele.

Kunstforeningens bestyrelse, 1. februar 2014
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