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VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BIOGRAFFORENING 

 

§ 1 Foreningens navn er ”Skælskør biografforening” med hjemsted Algade 15, Skælskør 

 

§ 2 Foreningens formål er at forøge mængden af kulturelle tilbud i kommunen ved: 

a) at drive biografvirksomhed – for derigennem at udbrede kendskab til og interesse 

for film. 

b) at danne ramme om andre aktiviteter af kulturel eller oplysende karakter, såsom 

musik, teater, foredrag, revy, debat, evt. i samarbejde med andre, der har 

interesse i at bruge stedets faciliteter. 

 

§ 3 Som medlem optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling kan tage stilling til, om et medlem skal udelukkes 

fra arbejdsgrupper eller bestyrelse. 

 

§ 4a Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og denne afstikker de 

generelle retningslinier for foreningens virke. 

 

§ 4b En bestyrelse nedsættes til at: samle foreningens økonomi (regnskaber, fastlæggelse 

af årligt budget), sørge for nedsættelse af arbejdsgrupper, fastlæggelse af 

kompetenceområder for disse, udarbejdelse af næste års generelle retningslinier 

samt repræsentere foreningen udadtil. 

Bestyrelsen består af en formand, 1 kasserer og 2 medlemmer valgt af 

generalforsamlingen. Disse suppleres med 1 person fra hver arbejdsgruppe. De 4 

valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og det ene medlem valgt 

af generalforsamlingen er på valg i de lige årstal. Kasseren og det andet medlem valgt 

af generalforsamlingen er på valg i de ulige årstal. Desuden vælges der: 2 

suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle for 1 år ad gangen.  

Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved 

stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
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§ 4c Foreningens daglige drift varetages af arbejdsgrupper, der hver især er 

selvbestemmende inden for sit område og inden for de generelle retningslinier. 

Arbejdsgrupperne konstituerer sig selv og fastlægger selv deres forretningsordener 

og kan supplere sig selv.  

Bestyrelsen kan oprette og nedlægge arbejdsgrupper, hvis behovet ændrer sig.  

Bestyrelsen kan udpege en daglig leder til at varetage den daglige drift. Den daglige 

leder deltager i bestyrelsesmøder, på lige fod med arbejdsgruppernes repræsentant. 

 

§ 4d Koordinationen af aktiviteterne varetages af Fællesmødet. Fællesmødet består af alle 

arbejdsgrupperne og bestyrelsen. Fællesmødet bestemmer selv frekvensen af 

møderne og forretningsordenen. 

 

§ 4e Bestyrelsen fastlægger budget og sætter midler af til hver arbejdsgruppe. 

 

§ 5 Foreningen er en selvejende institution og hæfter som sådan kun for eventuel gæld 

med foreningens formue. Foreningens tegningsberettigede personer udgøres af de 4 

folkevalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan efter behov meddele prokura 

vedrørende den daglige drift. 

 

§ 6a Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og meddeles ved annonce i den 

lokale ugepresse med mindst 3 ugers varsel. 

 

§ 6b Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 2 uger før. Endelig dagsorden med bilag fremlægges i Kosmorama senest 1 

uge før generalforsamlingen. 

 

§ 6c Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. 
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§ 6d På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves 

til ændring af vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 

Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages. 

§ 6e Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

 

§ 7 På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Aflæggelse af beretninger 

a) Godkendelse af det reviderede regnskab 

b) Godkendelse af budget 

3) Behandling af indkomne forslag 

4) Bestyrelsen fremlægger de generelle retningslinier for det kommende år 

5) Fastsættelse af kontingent 

6) Valg jfr. § 4b 

7) Eventuelt 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når halvdelen af bestyrelsen finder 

det nødvendigt, eller når ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom 

med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 

uger efter, at kravet herom er modtaget, og den indvarsles i lighed med ordinær 

generalforsamling. 

 

§ 9 Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. 

 

§ 10 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum stemmer herfor. Ved 

opløsning overgår eventuel formue til anden kulturel virksomhed i Skælskør. Den 

opløsende generalforsamling afgør endelig afvikling i overensstemmelse hermed. 


