Vedtægter for ’Foreningen Hvalsø Kulturhus’
§ 1 – Foreningens navn
Foreningens navn er: ’Foreningen Hvalsø Kulturhus’ med hjemsted i Lejre
Kommune.

§ 2 - Formål
Foreningens formål er at udvikle Hvalsø Kulturhus til et samlingssted for
kulturaktiviteter.
Foreningen understøtter og stimulerer initiativer til kulturelle aktiviteter.
Den tilskynder til samarbejde med alle, der har berøring med Kulturhuset
samt booker og fordeler lokalerne, så Kulturhuset udnyttes bedst muligt.
Foreningen har mulighed for at skabe kapital ved indtægtsdækket
virksomhed gennem aktiviteter, der understøtter foreningens formål.

§ 3 - Ejerforhold
Hvalsø Kulturhus ejes af Lejre Kommune, som afholder udgifterne til drift
og vedligeholdelse.
Følgende anvender huset dagligt enten med aktiviteter og/eller
administration: Lejre Bibliotekerne, Lejre Arkiverne, Lejre Musikskole samt
Hvalsø Skole. Herefter benævnt Kulturhusets faste brugere.

§ 4 - Medlemskreds
Som medlemmer af Foreningen Hvalsø Kulturhus optages: Foreninger og
institutioner, der støtter foreningens formål og som er hjemmehørende i
Lejre Kommune. Foreninger og institutioner samt kulturhusets faste
brugere har hver 1 stemme ved generalforsamlingen.

§ 5 - Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6 - Generalforsamling
6.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
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6.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig
indkaldelse til samtlige medlemmer. Mødeindkaldelsen kan fremsendes
som e-mail til medlemmernes kontaktperson.
Foreningens reviderede regnskab skal vedlægges mødeindkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før den fastsatte dato for afholdelse af
generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på den ordinære
generalforsamling og skal være formanden i hænde senest 6 uger før den
måned, generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen skal optage forslaget
på dagsordenen for generalforsamlingen.
6.3
Dagsordenen skal mindst indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §7 sker for en 2-årig periode
således: 2 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer i ulige
år.
b. Valg af 3 suppleanter for 1 år.
c. Valg af 1 folkevalgt revisor for 1 år
d. Valg af 1 folkevalgt revisorsuppleant for 1 år

8. Eventuelt.
6.4
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning
eller på skriftlig begæring fra mindst 2/3 af medlemmerne og indkaldes
senest 4 uger efter begæringen er kommet til formandens kundskab.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med angivelse
af dagsorden, senest 14 dage før denne skal afholdes.
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6.5
Ved afstemning gælder almindelig flertal. Ved stemmelighed forkastes
forslaget. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer
tilslutter sig forslaget for at være vedtaget. Skriftlig afstemning skal finde
sted, når blot en af de fremmødte stemmeberettigede anmoder herom.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 4 pladser er reserveret husets faste
brugere og 5 pladser vælges blandt de øvrige medlemmer af foreningen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol ved møder og
generalforsamlinger.
Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bliver et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage på et bestyrelsesmøde,
kan bestyrelsesmedlemmet sende en substitut fra egen
forening/institution.

§ 8 - Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
I økonomiske anliggender tegnes foreningen af formand og kasserer.
Det godkendte regnskab indsendes årligt til Udvalget for Kultur og Fritid.

§ 9 - Udmeldelse
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand.

§ 10 - Opløsning
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor
mindst 1/3 af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan
beslutning om opløsning af foreningen træffes på en ny generalforsamling,
indkaldt med 14 dages varsel, senest 2 måneder efter den første, og
uanset de fremmødtes antal.
Evt. formue efter opløsning tilfalder kulturelle formål i Lejre Kommune.
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