Vedtægter for:
Slagelse Kulturråd
§1.
Foreningens navn er: ”Slagelse Kulturråd”
Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens.

§2.
Foreningens formål er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

At samle kulturelt interesserede foreninger, interessegrupper og enkeltpersoner under samme
”kulturelle paraply”.
At forestå kulturelle arrangementer m.v.
At inspirere til kulturelle tiltag i Slagelse kommune.
At etablere en kulturel ide`- bank.
At medvirke til kulturelle tiltag i Slagelse kommune.
At deltage i udarbejdelse og ajourføring af Slagelse kommunes kulturpolitik og planlægning.
At medvirke ved formidling af kommunale tilskud til kulturelle arrangementer, hvortil
offentligheden har adgang.
At udtale sig i sager, der har betydning for udfoldelse af den del af kulturlivet, som ikke varetages af
andre råd og udvalg, herunder folkeoplysningsudvalget.
At afholde en årlig kulturkonference i samarbejde med kommunens kulturudvalg.
At vedligeholde foreningens hjemmeside og relaterede kulturelle links

§3
Medlemmer:
Som medlemmer kan optages de i Slagelse kommune hjemmehørende foreninger,
Sammenslutninger, institutioner, skoler, organisationer, erhvervsvirksomheder og
enhver enkeltperson der kan tilslutte sig foreningens formål og vil arbejde for, at
virkeliggøre kulturrådets formål.
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§4.
Organisation:
1.

Generalforsamlingen er kulturrådets øverste myndighed. Ordinær årlig generalforsamling afholdes
inden udgangen af januar kvartal.

2.

Bestyrelsen består af 5-7 personer, der vælges for en 2-årig periode, samt 1 person udpeget af
Slagelse kommune, der sidder en valgperiode, der vælges tillige 2 suppleanter for en 1-årig periode.
Bestyrelsen holder mindst 6 årlige møder og i øvrigt, når formanden eller 2 af medlemmerne af
bestyrelsen finder det nødvendigt.

3.

Ved første valg af medlemmer til bestyrelsen, er halvdelen af medlemmerne dog kun valgt for en
periode på 1 år, hvilket afgøres ved lodtrækning på bestyrelsens konstituerende møde som første
punkt.

4.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

5.

Kassereren kan findes uden for bestyrelsen.

6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov.

7.

Bestyrelsen afholder mindst 6 årlige møder, og i øvrigt når formanden eller 2 medlemmer af
bestyrelsen finder det fornødent.

8.

Møder indkaldes af formanden eller den han/hun bemyndiger hertil med mindst 8 dages varsel.

9.

Med mødeindkaldelse skal følge dagsorden for mødet.

10.

Kassereren fremlægger kvartalsvis en økonomioversigt.

11.

Mødereferater fremsendes til samtlige bestyrelsens medlemmer.

12.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

13.

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

14.

Bestyrelsen fører referat over dens beslutninger, som godkendes af de tilstedeværende
medlemmer.

15.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 15 af Kulturrådets medlemmer skriftligt
fremsender ønsker herom til bestyrelsen vedlagt en motiveret dagsorden. En ekstraordinær
generalforsamling skal indkaldes skriftligt inden en måned fra begærings modtagelse. Den
ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

16.

Der gælder samme varsel for indkaldelse som ordinær generalforsamling.
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§5.
Dagsorden for generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen annonceres i en
gratisomdelt ugeavis og skriftligt eller pr. e-mail til de medlemmer der har opgivet mailadresse.
Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Aflæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
Budget for det kommende regnskabsår.
Forelæggelse af kommende aktiviteter (virkeplan)
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant, for 1 år.
Eventuelt

§6.
Stemmeafgivelse:
1. Et personligt medlemskab har 1 stemme. Foreninger m.v. har 2 stemmer.
2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
3. Er en forening på generalforsamlingen alene repræsenteret af en person, og denne tillige
har et personligt medlemskab, kan der kun afgives stemme på foreningens vegne.

§7.
Tegningsforhold:
1. Foreningen tegnes af formanden.
2. Formand og kasserer meddeler sædvanlige bankfuldmagter.

§8.
Regnskab og revision:
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2. Revideret regnskab skal udsendes samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
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§9.
Kontingent:
Kontingenter dækker kalenderåret hvori medlemskabet påbegyndes.
Kontingentet er fastsat på den stiftende generalforsamling gældende for foreningens første år således:
1. For personligt medlemskab kr. 75,00
2. For foreninger, institutioner m.v. er beløbet 150,00 kr.

§ 10.
Driftstilskud:
Slagelse kommune kan yde driftstilskud og sekretariatsbistand til Kulturrådets aktiviteter, efter de
af byrådet vedtagne bestemmelser.

§11
Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling under forudsætning
af, at vedtægtsændringen har været opført som et begrundet forslag på den udsendte
indkaldelse/dagsorden. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

§12.
Medlemskabets varighed:
Hvis der ikke er registreret kontingentindbetaling senest ved generalforsamlingen, er stemmeret og
yderligere rettigheder ophørt, og medlemskabet vil blive slettet uden yderligere varsel.

§13
Opløsning:
1. Beslutning om kulturrådets ophævelse kan træffes på en ordinær generalforsamling under
forudsætning af, at ophævelsen har været opført som et begrundet forslag på den udsendte
indkaldelse/dagsorden.
2. For nedlæggelse kræves at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for nedlæggelsen. Opnås dette
ikke, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med nedlæggelse som eneste punkt på
dagsordenen, hvorefter det kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
3. Ved ophævelse af kulturrådet overgår dets formue til Slagelse kommune som samtidig er forpligtet
til at anvende formuen i overensstemmelse ved kulturrådets vedtægter.

Revideret og godkendt den. 1. marts 2016
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