Vedtægter for

”Kunstforeningen BaneGården”

§ 1. - Navn og hjemsted
Kunstforeningen BaneGården er en upolitisk, selvstændig forening med
tilknytning til BaneGården. Kunst & Kultur, Aabenraa.
Foreningens hjemsted er Aabenraa.
§ 2. - Formål
1. Kunstforeningen BaneGården har til opgave:
a)
at fremme kunstnerisk aktivitet på BaneGården. Kunst & Kultur,
Aabenraa,
b)
at medvirke til udbredelsen af kendskabet til alle former for kunst i Syd- og
Sønderjylland samt Sydslesvig.
c)
samt økonomisk at deltage i realiseringen af BaneGårdens projekter.
2. Kunstforeningen BaneGården arrangerer udstillinger med alle former for kunst på
BaneGården. Kunst & Kultur i samarbejde med dennes medarbejdere.
3. Kunstforeningen BaneGården kan arrangere koncerter, debataftener og
foredragsarrangementer.
4. Kunstforeningen BaneGården kan udleje BaneGårdens lokaler til kunstudstillinger
eller andre kulturelle formål.
5. Kunstforeningen BaneGården kan udgive publikationer m.v. med henblik på både
at udbrede kendskabet til udstillingsvirksomhed på BaneGården og at oplyse om
historiske sammenhænge for en forståelse af tendenser i samtidens kunst- og
kulturliv.

§ 3. - Medlemskab
1. Medlemskab af Kunstforeningen BaneGården står åbent for alle uanset bosted
eller nationalitet.
2. Medlemskab af Kunstforeningen BaneGården indebærer følgende fordele:
a) tilsendelse af BaneGårdens årsprogram
b) 10% rabat ved køb i BaneGårdens butik
c) 10% rabat ved køb af kunstværker under udstillinger på BaneGården

d) gratis entré til BaneGårdens udstillinger, herunder til ferniseringer
e) personlig indbydelse til større arrangementer
3. Af andre medlemsfordele skal nævnes:
a) for hver 50 medlemmer udloddes årligt 1 kunstværk på generalforsamlingen til de tilstedeværende.
b) mulighed for aktiv medvirken i forbindelse med BaneGårdens
daglige drift i form af frivilligt, praktisk arbejde.
4. Medlemskontingentet fastlægges af bestyrelsen til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Et indbetalt kontingent gælder en sæson fra 1. januar til 31. december.
5. Foreningens økonomi baseres på:
a) medlemskontingenter, entreindtægter og lejeindtægter ved udlejning til
kulturelle formål samt provision ved salg af kunst
b) tilskud fra erhvervsvirksomheder, stat, region og kommuner
c) gaver fra legater og privatpersoner
d) bevillinger fra private og offentlige institutioner og fonde, herunder
Danske Spil.

§ 4. - Generalforsamling
1. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned
og indvarsles med brev eller e-mail til medlemmerne senest 21 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Desuden offentliggøres generalforsamlingens dagsorden via hjemmesiden
”www.banegaarden.dk”.
2. Dirigenten vælges af bestyrelsen.
3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Formandens beretning
2. Forelæggelse af Kunstforeningen BaneGårdens regnskab
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af 1 suppleant
5. Valg af 1 revisor
6. Fastsættelse af kontingent
7. Orientering om BaneGårdens aktiviteter
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
4. Kunstforeningen BaneGården ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7
medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt kunstforeningens
medlemmer.
BaneGårdens stifter Jens Terp-Nielsen og/eller et medlem af ejerfamilien er født
medlem af bestyrelsen.

5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, dog således at
3 henholdsvis 4 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
6. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 suppleant.
Genvalg kan finde sted.
7. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 revisor.
Genvalg kan finde sted.
8. Forslag til nyvalg af medlemmer til bestyrelsen samt øvrige forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
9. På generalforsamlingen gennemgås det forløbne års foreningsaktiviteter, og
bestyrelsen for ”Kunstforeningen BaneGården” fremlægger aktivitetsplanen for det
kommende år.
10. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5. - Bestyrelsen
1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
2. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.
Bestyrelsen skal herunder:
a) vedtage budget for det kommende regnskabsår
b) godkende regnskaberne for afholdte arrangementer
c) sikre, at der sker en løbende evaluering af foreningens aktiviteter
3. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller efter begæring af 2
medlemmer af bestyrelsen.
4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
5. Referat af bestyrelsesmøderne sendes til bestyrelsesmedlemmerne.
6. Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, hvoraf den ene udpeges af
bestyrelsen, og den anden vælges af generalforsamlingen.
7. Endvidere fremlægger foreningens bestyrelse revideret regnskab for det forløbne
år på den årlige generalforsamling.
8. ”Kunstforeningen BaneGården” tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.
9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 6. - Ændringer af vedtægter
Ændringer af foranstående kan ske ved simpel majoritet på en ordinær
generalforsamling, når forslag hertil er udsendt til medlemmerne i forbindelse med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
§ 7. - Foreningens opløsning
1. Nedlæggelse af Kunstforeningen BaneGården kan kun finde sted, når der på en
ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling, sidstnævnte
afholdt indenfor et tidsrum på 28 dage efter den ordinære generalforsamling,
begge gange er simpelt flertal for foreningens nedlæggelse.
2. I tilfælde af foreningens nedlæggelse tilfalder dens formue og eventuelle effekter
samt arkivalier BaneGården. Kunst & Kultur, Aabenraa.

Således vedtaget på generalforsamlingen.

Aabenraa, den 20. marts 2013

Dirigent Hans Heinrich Callesen

