Vedtægter for Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A pr. 26. marts 2009

Navn

§1
Foreningens navn er Biografforeningen Fotorama i Odder F.M.B.A.

§2
Hjemsted Foreningens hjemsted er Odder Kommune.
§3
Formål
Foreningen skal drive biografvirksomhed og gennem et bredt repertoire
sikre, at voksne såvel som børn får mulighed for at opleve et alsidigt udvalg af både
aktuelle film og film af mere klassisk og filmkulturel art. Sekundært kan foreningen
engagere sig i formidlingen og afviklingen af øvrige kulturelle arrangementer i Odder
Kommune.
§4
Medlemskab
Enhver, som ønsker det, kan blive medlem af foreningen. Indmeldelse sker ved at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kontingentet
gælder fra den 1/1 til den 31/12. I reguleringsperioden 1/7 – 31/12 2007 opkræves et
halvt års kontingent. Såfremt medlemskabet ikke er fornyet ved fornyet kontingentindbetaling senest den 31/12, betragtes det automatisk som ophørt. Medlemskabet er
gyldigt for en person.
Hæftelse

§5
Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser udover med sit indskud.

§6
Generalforsamling
Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
annonce i Odder Avis. Generalforsamlingen afholdes i Odder Kommune. Den ordinære
generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal
omfatte:
l. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Forelæggelse af, debat om og vedtagelse af bestyrelsens og generalforsamlingens
forslag til fremtidige aktiviteter.
7. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor.
10. Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper.
11. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være
indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordi-

nær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt, eller det kræves af mindst 25 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlingerne, afstemninger og
disses resultat.
Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning om de fremsatte forslag.
På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de personligt tilstedeværende medlemmer, medmindre særlig kvalificeret stemmeflerhed er
foreskrevet i vedtægterne.
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne, herunder foreningens
opløsning, kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§7
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 6 og højst 9

Ledelse
personer.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§8
Arbejdsgrupper
De enkelte arbejdsfunktioner varetages af arbejdsgrupper, der
selvstændigt sørger for udførelse af de for gruppen værende arbejdsopgaver, f.eks.
PR, filmrepertoire, billetsalg/rengøring, operatoropgaver.
Opdeling af arbejdsfunktioner sker på generalforsamlingen eller foretages om fornødent af bestyrelsen.
Mindst l medlem af hver arbejdsgruppe skal være medlem af bestyrelsen.
Økonomifunktionen varetages af foreningens bestyrelse under ansvar over for generalforsamlingen.
§9
Tegningsregel Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf
den ene skal være formanden eller, i dennes fravær, næstformanden.
§ l0
Revision Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der enten skal være registreret eller statsautoriseret.
§ 11
Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12,1989.
§ 12
Opløsning
Ved opløsning af foreningen, skal foreningens midler anvendes til
kulturelle formål i Odder Kommune.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Odder d. 26. marts 2009.
_____________________
Erling V. Sørensen
dirigent

