
 
7.3  Der er tilknyttet 2 (to) suppleanter til bestyrelsen som væl-

ges for 2 år ad gangen. Hvert år er 1 (en) suppleant på valg. 
 
7.4 Bestyrelsen leder foreningens virksomhed, herunder fastlæg-

ger retningslinierne for indtægtsgivende aktiviteter som 
sponsering etc. 

 
8. Tegningsregel. 
 Foreningen tegnes af formanden eller af 3 (tre) øvrige besty-

relsesmedlemmer i forening. 
 
9. Regnskab og revision. 
9.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
9.2 Foreningens regnskab revideres af 2 (to) revisorer valgt 

blandt medlemmerne for 1 (et) år ad gangen. 
 
9.3 Kassereren fører det daglige regnskab i overensstemmelse 

med bestyrelsens anvisninger. 
 
10. Opløsning. 
10.1 Forslag til foreningens opløsning kan fremsættes af bestyrel-

sen eller af et antal medlemmer, der repræsenterer 3/4 af 
foreningens samlede stemmetal. 

 
10.2 Afstemning om foreningens opløsning sker efter reglerne om 

vedtægtsændringer, jfr. pkt. 6.3. Den opløsende generalfor-
samling træffer derefter ved almindelig stemmeflerhed dels 
beslutning om, hvorledes opløsningen skal ske, dels om an-
vendelsen af foreningens formue og endelig om anbringelse 
af foreningens arkiv. 

 
---oo0oo--- 

 
 
 
 

Ændring af stk. 3.1.2, 4.4 og 4.5 vedtaget på den ordinære 
generalforsamling den 26. februar 2019. 
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1. Navn og hjemsted. 
1.1 Foreningens navn er Holbæk Kunstforening "Æglageret". 
 
1.2 Foreningen har hjemsted i Holbæk kommune. 
 
2. Formål. 
 Foreningens formål er at skabe interesse og forståelse for 

kunst ved at afholde udstillinger, foredrag, udflugter m.m. 
samt indkøbe kunstgenstande til bortlodning blandt med-
lemmerne. 

 
3. Medlemsskab. 
3.1 Enhver kan blive medlem af foreningen mod betaling af et 

kontingent som fastsættes på den årlige generalforsamling. 
 
3.2 Kontingentet betales inden den 1. maj. 
 
3.2.1 Ved indmeldelse betales 1 års kontingent. 
 
3.3 Medlemmerne har gratis adgang til foreningens udstillinger 

og deltager i foreningens bortlodninger. 
 
4. Ordinær Generalforsamling. 
4.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned 

i Holbæk. 
 
4.2 Indkaldelse sker skriftligt med minimum 14 dages varsel. 
 
4.3 Dagsorden for generalforsamlingen er: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab samt beslutning 

om anvendelse af overskud eller dækning af tab i hen-
hold til det godkendte regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 
8. Valg af 2 revisorer. 
9. Eventuelt. 
Bortlodning af indkøbt kunst. 

4.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. 
 

4.5 Bortlodningen foregår således: 
 2 på hinanden følgende udtrækninger skal foretages blandt 

tilstedeværende medlemmer.  
Hver 3. udtrækning skal foretages blandt alle foreningens 
medlemmer (kræver ikke tilstedeværelse). 
Man skal have betalt minimum 1 års kontingent for at kunne 
deltage i bortlodningen. 
Vindere af kunst kan ikke deltage i lodtrækningen de 2 (to) 
følgende år. 
 

5. Ekstraordinær generalforsamling. 
 Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrel-

sen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig motiveret be-
gæring herom fra mindst 25 (totifem) medlemmer. Indkal-
delse sker som til ordinær generalforsamling. 

 
6. Fælles for generalforsamlinger. 
6.1 Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved sim-

pelt stemmeflertal. Hvert medlem har 1 (en) stemme, som 
kun kan afgives af det personligt tilstedeværende medlem 
selv. 

6.2 Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, med mindre en 
tredjedel af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen 
kræver skriftlig afstemning. 

 
6.3 Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal 

fremmødte medlemmer. Til ændring af foreningens vedtæg-
ter kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer 
skal stemme herfor. 
 

7.   Bestyrelse. 
  7.1  Foreningens bestyrelse består af 7 (syv) medlemmer, der 

vælges for 2 (to) år ad gangen, således at der på lige årstal 
vælges 4 (fire) medlemmer og på ulige årstal vælges 3 (tre) 
medlemmer. Genvalg kan finde sted.  

7.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, se-
kretær og kasserer. 


