VEDTÆGTER
for
Ikast Biografforening
§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ikast Biografforening, og dens hjemsted er Ikast Brande Kommune.

§ 2.
Foreningens formål
Foreningens formål er at drive biograf i Ikast. I tilknytning hertil kan der gennemføres kulturelle og
andre arrangementer.

§ 3.
Medlemskab m.v.
Stk. 1.
Enhver som vil tilslutte sig foreningens formål kan optages i foreningen.
Stk. 2.
Indmeldelse kan ske hele året, og medlemskab træder i kraft, når kontingentet er betalt.
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden nytår for at være gældende fra
1. januar.
Stk. 3
Et medlem som modarbejder formålsparagraf, vedtægter eller beslutninger, kan af bestyrelsen
ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende
generalforsamling.

§ 4.
Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Stk. 2.
Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til årlig ordinær generalforsamling, der skal
afholdes hvert år i februar eller marts måned.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent for
indeværende år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 1 suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 10 stk. 1.

Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes
inden en måned når mindst 25 % af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom.

§ 5.
Bestyrelse og daglig ledelse
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år
ad gangen. 1-2 suppleanter og 1 revisor vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær umiddelbart efter
generalforsamlingen.
Stk. 3.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens drift. Ad-hoc-udvalg kan nedsættes af bestyrelsen til varetagelse af specifikke opgaver
i kommissorium fra bestyrelsen.
Stk. 4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5.
Bestyrelsen kan etablere biografklubber, og kan fastsætte deltagerbetalingen.
Stk. 6.
Bestyrelsen kan ansætte ledelse og medarbejdere til at varetage den daglige drift og ledelse.
Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger, og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§ 6.
Tegningsregler
Stk. 1.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller ved formandens forfald
af den samlede bestyrelse uden formand. Bestyrelsen kan meddele særlig fuldmagt.

§ 7.
Regnskab og revision
Stk. 1.
Regnskabsåret følger kalenderåret og regnskabet revideres af den valgte revisor senest 1 uge før
generalforsamlingen.

§ 8.
Hæftelse
Stk. 1.
Foreningen hæfter for dennes forpligtelser med sin formue. Ingen medlemmer hæfter personligt
for foreningens forpligtelser.

§ 9.
Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.

§ 10.
Opløsning
Stk. 1.
Opløsning af denne forening kræver, at det vedtages på to på hinanden følgende
generalforsamlinger. Først skal der træffes beslutning herom med almindeligt flertal på en
ordinær generalforsamling, og herefter med mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer på en
ekstraordinær generalforsamling.
Den anden generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter den første generalforsamling.
Stk. 2.
Tiloversblevne midler skal anvendes til almennyttige eller velgørende kulturelle formål, der ligger
naturligt i forlængelse af foreningens formål. Dette besluttes på den opløsende generalforsamling

Ikast, den 28. marts 2017

Stiftende generalforsamling den 31/1 2008.
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. februar 2012
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. marts 2015
Vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. marts 2017
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