
KUNSTFORENINGEN AF 1972 
VEDTÆGTER 

 
§ 1. 

Stk. 1: Foreningens navn er Kunstforeningen af 1972 (K72). 
Stk. 2: Foreningens formål er at virke til fremme for kunstlivet i tidligere Børkop kommune. Dette vil for-
eningen bl.a. realisere ved 
a) gennemførelse af udstillinger 
b) foredrag og diskussioner om billedkunst o.l. 
c) indkøb og bortlodning af kunstværker til medlemmerne 
d) medlemmer af foreningen får 10% rabat ved køb af kunstværker ved K72’s udstillinger 

Stk. 3: Foreningens hjemsted er tidligere Børkop kommune. 
 

§ 2. 
Stk. 1: Lodtrækningen om de af foreningen indkøbte værker gennemføres i forbindelse med den årlige gene-
ralforsamling. 
Stk. 2: Lodtrækningen gennemføres på følgende måde: 
 

1. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage i lodtrækning om de af foreningen 
indkøbte kunstværker på generalforsamlingen. 

2. Lodtrækningen foretages dels via udleveret lod ved fremmøde til generalforsamlingen og 
dels via medlemsnummer. 

3. Bestyrelsen afgør på forhånd, hvilke og hvor mange værker, der udloddes på generalfor-
samlingen. 

4. Der afvikles to lodtrækninger på generalforsamlingen: 
I første lodtrækning udtrækkes gevinsterne på de lodder, deltagerne på generalforsamlin-
gen har fået udleveret. 
I anden lodtrækning udtrækkes gevinsterne på medlemsnummer, uanset om pågældende 
medlem er til stede eller ej. 

5. Et medlem kan kun vinde én gevinst pr. generalforsamling. Se dog pkt. 6. 
6. Til udlodning på hver generalforsamling udvælger bestyrelsen ét kunstværk (værdi min. 

kr. 3.000,-), som udloddes via køb af særskilte lodder á kr. 10,-. Dette værk kan vindes, 
også selv om man på samme generalforsamling har vundet en gevinst, jf. pkt. 4 

 
§ 3. 

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen, enten pr. post eller via oplyst emailadresse  
mindst 10 dage før den afholdes. Dagsorden bringes ligeledes på foreningens hjemmeside, www.k72.dk  
Stk. 3: Adgang og stemmeret har enhver, der kan fremvise gyldigt medlemskort/kvittering for betalt kontin-
gent til foreningen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. 
Stk. 4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog §§ 8 & 9. 
Stk. 5: Medlemmer kan anmelde deres kandidatur til bestyrelsen til formanden efter udsendelse af dagsorden 
eller på generalforsamlingen. 
Stk. 6: Afstemning finder sted ved håndsoprækning, hvis intet andet forlanges. Valg til bestyrelsen sker 
skriftligt og hemmeligt, hvis der er flere kandidater end bestyrelsesposter. Ved alle afstemninger gælder al-
mindelig stemmeflerhed, jf. dog §§ 8 & 9. 
Stk. 7: Der udfærdiges referat over generalforsamlingens beslutninger. 
Stk. 8: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Dagsorden skal indeholde følgende punkter 

- Valg af dirigent 
- Formandens beretning 
- Kassererens beretning 
- Fastsættelse af kontingent 
- Valg af bestyrelsesmedlemmer    >>>>>>>>>  
- Valg af suppleanter 
- Valg af to revisorer 

http://www.k72.dk


- Valg af en revisorsuppleant 
- Indkomne forslag 
- Bortlodning af kunst 
- Eventuelt 

Stk. 9: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge hos for-
manden senest 5 dage før generalforsamlingen holdes. 
Stk. 10: Ekstraordinær generalforsamling holdes, når generalforsamlingen eller bestyrelsen finder anledning 
hertil, eller når mindst 33% af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom og med angivelse af et eller 
flere emner, der ønskes behandlet. 
 

§ 4. 
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i 
ulige år. 
 

§ 5. 
Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig inden en måned efter afholdelse af generalforsamling og vælger forman-
den af sin midte, desuden næstformand, kasserer og en sekretær. 
Stk. 2: Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg til at udføre arbejde indenfor formålsparagraffen. 
Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmer er til stede, deriblandt formanden. Sim-
pel stemmeflerhed er afgørende, når der skal træffes beslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. Der udfærdiges referat fra bestyrelsesmøderne. Disse referater godkendes på førstfølgende møde. 
 

§ 6. 
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforssamlingen. 
Stk. 2: Hvor meget af kontingentet, der skal anvendes til indkøb af kunst, afgøres af bestyrelsen. 
 

§ 7. 
Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
Stk. 2: Kassereren forelægger regnskabet for revisorerne snarest efter regnskabets afslutning. Regnskabet 
skal forsynes med revisorernes bemærkninger inden det forelægges generalforsamlingen. 
 

§ 8. 
Stk. 1: Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, hvis mindst 75% af de fremmødte på generalforsamlin-
gen stemmer for ændringen. Forkastes forslaget, kan det forelægges på en ekstraordinær generalforsamling. 
Hvis der her opnås almindelig stemmeflerhed, er forslaget vedtaget. 
 

§ 9. 
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses efter en generalforsamlingsbeslutning. Der kræves, at mindst 80% af 
medlemmerne er til stede, og heraf skal mindst 75% stemme for en nedlæggelse af foreningen. Forslaget kan 
indbringes for en ekstraordinær generalforsamling. Opnås der her almindeligt flertal blandt de tilstedeværen-
de medlemmer, er foreningen opløst. 
Stk. 2: Foreningens eventuelle aktiver skal, hvis foreningen opløses, anvendes til kunstfremmende foran-
staltninger. 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. december 1973, ændret den 25. marts 1981, 9. marts 1999, 
21. marts 2000, 20. marts 2003, 29. marts 2007, 2. marts 2010 og 20. marts 2017. 
 
 


