Vedtægter for
Hinnerup Billedskole
§ 1 Navn:
Stk. 1. Hinnerup billedskole
§ 2 Foreningens formål:







at skabe et fritidstilbud til børn der har lyst til at arbejde med billeder
at skabe ro i en travl hverdag og give tid til fordybelse og dygtiggørelse
at skabe fællesskaber på tværs af alder, køn og talent omkring en fælles interesse
at skabe rammen for at gå på opdagelse i billedkunstens verden
at skabe tradition omkring billedkunst som en udtryksform
at skabe opmærksomhed omkring vores kulturarv

og selvfølgelig IKKE MINDST at skabe glæde og billeder
§ 3 Medlemskab:
Stk. 1 Som medlemmer kan optages en forælder eller værge, som har tilmeldt et barn på billedskolen, samt
myndige personer der kan tilslutte sig foreningens formål.
Stk. 2 Medlemskab kan opnås af enhver, der er fyldt 18 år, som kan tilslutte sig foreningens formål.
Stk. 3 Som sponsor kan optages alle der er fyldt 18 år og som kan tilslutte sig foreningens formål.
Sponsoratet afhænger af sponsoren.
§ 4 Regnskab og revision:
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2 Efter regnskabsårets udløb affattes snarest driftsregnskab over foreningens indtægter og udgifter
samt status.
Stk.3 Revisionen skal være tilendebragt senest en måned inden generalforsamlingen.
§ 5 Generalforsamling:
Stk. 1 Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i foråret og stedet fastsættes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Generalforsamlingen varsles på Hinnerup Billedskoles
hjemmeside og direkte til foreningens medlemmer samt billedskolens forældrekreds.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Stk. 2 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle som har tilmeldt et barn i Hinnerup Billedskole
samt medlemmer af foreningen Hinnerup Billedskole. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved

almindelig stemmeflertal. Ved ønske om skriftlig afstemning skal flere end ½ af de fremmødte medlemmer
tilkendegive dette.
Stk. 3 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde nedenstående punkter:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget for kommende år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Eventuelt
Stk. 4 Over generalforsamlingens forhandlinger føres der referat. Referatet underskrives af referenten samt
foreningens formand.
§ 6 Bestyrelsens sammensætning:
Stk. 1 Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges
for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed.
Der vælges samtidig 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen.
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der skal vælges en
formand, en kasserer og en sekretær. Der vælges endvidere en repræsentant til Fællesudvalget for
Favrskovs Billedskoler.
Valgperioden er 2 år, dog således at der på ulige år er 2 på valg og i lige år 3 på valg til bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.
§ 7 Bestyrelsen:
Stk. 1 Bestyrelsen leder med den fornødne assistance foreningens forretningsgang og er beslutningsdygtig,
når mindst 3 medlemmer er til stede.
Sagerne afgøres i øvrigt ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af at stemmerne står lige, er formandens
stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til løsning af konkrete arbejdsopgaver.
Stk. 2 Bestyrelsen der er ulønnet, fastsætter selv sin forretningsorden og bestyrelsesmøder afholdes når
formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at antage revisionsmæssig hjælp i forbindelse med udarbejdelse af
årsregnskab m.v.
Stk. 3 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse samt Hinnerup Billedskoles undervisere. Underviserne i
Hinnerup Billedskole sender deres egen repræsentant til Fællesudvalget for Favrskovs Billedskoler.
Lærerrepræsentanten er ikke nødvendigvis den samme hver gang.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af
medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en udførlig
dagsorden samt varsles ved indrykning i dagspressen mindst 14 dage før.
§ 9 Vedtægtsændringer:
Stk.1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamling.
Stk.2 Dagsordenen til generalforsamlingen skal i givet fald indeholde forslag til ændringerne.
Stk. 3 Beslutninger om ændringer af vedtægter kan kun ske ved at 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer herfor.
§ 10 Foreningens opløsning:
Stk.1 Beslutning om opløsning af foreningen træffes ved almindelig stemmeflertal på to af hinanden
følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages varsel.
I tilfælde af foreningens opløsning, er bestyrelsen forpligtet til at fungere, indtil opgørelse af aktiver og
passiver er gennemført. Eventuelle overskydende midler skal overgå til kulturelle formål indenfor børne- og
ungdomsområdet i Favrskov Kommune.
§ 11 Ikrafttrædelse:
Foreningens vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 6. december 2006.
Vedtægtsændring foretaget på generalforsamling d. 20. april 2009, og på generalforsamlingen d. 18. maj
2010.

