§1
Foreningens navn er ”Skælskør biografforening med hjemsted Algade 15, 4230 Skælskør.
§2
Foreningens formål er at forøge mængden af kulturelle tilbud i kommunen ved:
-

at drive biografvirksomhed – for derigennem at udbrede kendskab og interesse for film.
at sanne 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
retningslinjer for foereningens 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 retningslinjer samt repræsentere foreningen udadtil.
Bestyrelsen består af en formand, 1 kasserer og 2 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte en bestyrelse uden valgt kasserer, dvs. 3 valgte
medlemmer. Disse suppleres med 1 person fra hver arbejdsgruppe.
De valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og det ene medlem valgt af
generalforsamlingen er på valg i de lige årstal. Kassereren 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.
Hvis der ikke vælges en kasserer på generalforsamlingen, kan bestyrelsen ansætte en ekstern
regnskabskyndig til helt eller delvist at udføre kasserer-arbejdet mod honorering.
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 retningslinjer.
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 tegningsberretigede personer udgøres af de 4 folkevalgte bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan efter behov meddele prokura vedrørende edn daglige drift.
§ 6a
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og meddeles medlemmerne via mail og ved
opslag i biografen mindst 3 uger før afholdelsen.
§ 6b
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hæde 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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