
VEDTÆGTER  
Naivistisk Kunstforening 

 

§ 1                                                                                                                     

Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Naivistisk Kunstforening og har Middelfart Kommune som hjemsted. 

 

§ 2 

Foreningens formål er: 

1. At udbrede kendskabet til og forståelsen for naivistisk kunst, herunder med passende mellemrum at udgive et blad, evt. udsende et 

nyhedsbrev samt afholde udstillinger, alt efter økonomisk formåen. 

2. At indkøbe naivistiske kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne. 

 

§ 3 

Foreningens ledelse 

Foreningens ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, 

dog således at 3 vælges det ene år og de øvrige medlemmer det andet år.  

Genvalg kan finde sted. 

1-2 suppleanter vælges for 1 år. 

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Dens daglige drift varetages af formand, næstformand og kasserer, der således fungerer som forretningsudvalg. 

 

§ 4 

Generalforsamlinger 

1. Ordinær generalforsamling afholdes med mindst 3 ugers varsel 1 gang om året med  

     følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskabet. 

4. Fastlæggelse af kontingentets størrelse. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Valg af revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

2. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller  

 hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom med fremsendelse af en dagsorden til behandling på det ekstraordinære møde. 

Indkaldelse til ekstraordinær general-forsamling sker på samme måde og med samme varsel, som den ordinære. 

5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed 

 

§ 5 

Kontingentet 
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, og betales for et år ad gangen. 

Af kontingentet anvendes den ene halvdel (ca.) til foreningens drift og formidling om naivistisk kunst herunder udgivelse af et 

medlemsblad. 

Den anden halvdel (ca.) anvendes til indkøb af naivistiske kunstværker til en årlig bortlodning blandt foreningens medlemmer.  

Indkøb hertil foretages af forretningsudvalget, og i øvrigt i samråd med den øvrige bestyrelse. 

 

 

§ 6 

Ændring af foreningens vedtægter 

Til vedtagelse af beslutning af ændring af vedtægterne kræves dog tiltrædelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer. 

Opnås dette ikke skal  bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal. 

 

§7 

 

Foreningens ophør 

1.Beslutning om foreningens ophør skal varsles ved indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 

Til vedtagelse af beslutning om ophør af foreningen kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer. 

2.I tilfælde af foreningens ophør, tilfalder dens økonomiske midler et humanitært/kulturelt formål, mens protokoller, regnskaber, 

korrespondance mv. tilfalder Ejby Lokalhistoriske Arkiv.  

 

Vedtaget på generalforsamlingen den  

5. september 2012 

 


