Åbent Atelier i Næstved og omegn
Vedtægter
§1
Foreningens navn er Foreningen for opretholdelse af Åbent Atelier i Næstved kommune
(herefter kaldet ÅA).
§2
Foreningens formål er at drive Åbent Atelier i Næstved og omegn og afholde en fællesudstilling en
gang årligt. Foreningen finansieres primært gennem et tilmeldingsgebyr samt sponsorater og
reklameindtægter.
§3
Som foreningens medlemmer kan enhver optages der er bosiddende i Næstved kommune.
§4
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren har ansvaret for at foreningens indtægter
og udgifter bogføres på behørig vis. Revideret regnskab stilles til rådighed for medlemmer ved
indkaldelse til ordinær generalforsamling.
§5
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der af generalforsamlingen vælges for 2 år. Der ud
over kan der være op til 2 suppleanter.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig efter valget og vælger formand og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer foruden formanden er til stede.
Beslutning træffes ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme
udslaget.
§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj. Den indkaldes med
mindst 3 ugers varsel ved mail til medlemmer.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Kassereren forelægger budget og det reviderede regnskab for året
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
7) Valg af op til 2 suppleanter
8) Valg af en revisor
9) Eventuelt.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet, skal fremsendes skriftligt og skal være formanden i
hænde senest 14 dage før ordinær generalforsamling.
§7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når mindst 20 % af medlemmerne over
for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling.
Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
§8
Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal, idet beslutning om foreningens love
dog kun kan træffes med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
§9
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Tegningsretten omfatter oprettelse af en bankkonto
uden kreditfacilitet, som kassereren har fuldmagt til inden for vedtægtens rammer.
§ 10
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når en i denne anledning indkaldt ekstraordinær
generalforsamling vedtager dette med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Midler, som foreningen ved
opløsning måtte være i besiddelse af, fordeles ud til nuværende medlemmer der har betalt
kontingent.
§ 11
Det påhviler bestyrelsen at sørge for at foreningens økonomi løber rundt, budgettet overholdes og at
den ikke har mere end kr. 10.000,00 stående i banken efter årets afholdelse af ÅA. Der kan ikke
optages lån i foreningens navn.

Vedtaget på foreningens konstituerende generalforsamling den 16. februar 2021.

