
Vedtægter for foreningen ”KUNST2100”:

§  1
Foreningens navn og hjemsted:
Navn: KUNST2100
Hjemsted: Østerbro, København
Adresse: v/Lene Rist, Nordre Frihavnsgade 88, st.th., 2100 København Ø

§  2
Formål:
Foreningen har til formål:

a)   at skabe et netværk for udøvende kunstnere på Østerbro
b)   at arrangere forskellige aktiviteter på Østerbro, der formidler kunst og kultur
c)   at give kunstnere på Østerbro mulighed for at udstille/sælge egne værker 
d)   at bidrage til det kulturelle liv i Østerbros bymiljø

§  3
Medlemmer:
Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen. Der betales
kontingent én gang om året.
Medlemskabet fortabes, hvis kontingentet ikke er indbetalt til den fastsatte tid.
Kontingentet tilbagebetales ikke.
Foreningens bestyrelse kan fratage medlemsretten, hvis et medlem på trods af henstilling optræder
imod formålsbestemmelsen.
Fortabelse af medlemsretten kan indankes for en generalforsamling.
Medlemmer skal have værksted eller bopæl på Østerbro.
Medlemmer kan til enhver tid foreslå arrangementer. Arrangementet kan gennemføres i Kunst
2100s navn hvis der er et flertal af medlemmerne på et medlemsmøde godtager arrangementet. De
medlemmer som vælger at deltage skal for egne midler gennemføre arrangementet.

§  4
Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse. 
Den består af indtil fem medlemmer.
Den konstituerer sig efter hvert valg med formand samt næstformand, kasserer, to 
bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
Bestyrelsen og de enkelte medlemmer kan indkalde til medlemsmøder, det er dog altid bestyrelsen
der udsender indkaldelsen.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af særlige arbejdsopgaver. 
Bestyrelsens ansvar er indkaldelse til generalforsamlinger og udsendelse af referat.

§  5
Ordinær generalforsamling:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt.
Den indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel med angivelse af
dagsorden.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Dagsorden
udsendes 8 dage før generalforsamlingen
På generalforsamlingen (og øvrige medlemsmøder i løbet af året) kan der nedsættes arbejdsgrupper
til udførelse og varetagelse af særlige arbejdsopgaver.



§  5 (fortsat)
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent.
2.   Beretning om foreningens virksomhed.
3.   Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab.
4.   Fastsættelse af kontingent.
5.   Indkomne forslag.
6.   Valg af indtil fem bestyrelsesmedlemmer.
7.   Valg af indtil to suppleanter.
8.   Valg af en revisor (menigt medlem af foreningen).
9. Eventuelt.

§  6
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når to bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af 
foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har anmodet om det og angivet hensigten 
med afholdelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter et sådant
forlangende, og indkaldelse med dagsorden skal udsendes senest 3 uger før afholdelsen.
Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før afholdelsen.

§  7
Økonomi, regnskab og revision:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor (menigt medlem af foreningen).

§  8
Afstemninger:
Beslutninger på generalforsamlingen og på andre medlemsmøder træffes af de fremmødte
stemmeberettigede ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed bestræber vi os på at snakke os tilrette og foretager derefter en ny afstemning.
Medlemmerne stemmer som enkeltpersoner og ikke som gallerier/værksteder.
Man kan stemme ved fremmøde, pr. brev/e-mail eller give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at
stemme for en.

§  9
Valg:
Bestyrelsesmedlemmerne sidder for 1 – 2 år ad gangen, og rotation tilstræbes med skift hvert år
eller hvert andet år, så alle medlemmer deltager i bestyrelsens arbejde. Vi tilstræber også en løbende
udskiftning, så ikke alle i bestyrelsen udskiftes samme år
Valg af en person, som ikke er tilstede, kan kun finde sted, såfremt vedkommende skriftligt har
erklæret sig villig til valg.

§ 10
Ophør
Ved foreningens ophør vil en evt. formue blive doneret til alment velgørende formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. maj 2005.
Senest ændret 3. maj 2018.


