Vedtægter
for
CLAY Venner
§1
Foreningens navn:
CLAY Venner
Foreningen har hjemsted i Middelfart

§2
Stk. 1 Foreningens formål er:
1) at medvirke til oplysning om CLAY Keramikmuseum Danmark og keramisk
kunst til CLAY Venner og potentielle medlemmer
2) at støtte museet økonomisk
3) at assistere museet med frivilligt arbejde
4) at indkøbe og udlodde keramisk kunst og fagpublikationer blandt
medlemmerne.

§3
Stk. 1 Enhver, der har interesse for foreningens formål, kan optages som medlem
Stk. 2 Gyldigt medlemskab forudsætter, at medlemmerne betaler kontingent én gang
årligt
Stk. 3 Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen
Stk. 4 Medlemskab giver en række fordele, der fremgår af CLAY Venners hjemmeside.

§4
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 – 9 medlemmer
Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer,

medlemskoordinator og diverse udvalg
Stk. 4 Genvalg er muligt
Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede
Stk. 6 Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme
afgørende
Stk. 7 Der afholdes min. 4 bestyrelsesmøder om året
Stk. 8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
Stk. 9 Formanden og kassereren tegner foreningen økonomisk
Stk. 10 Kassereren kan på egen hånd betale foreningsudgifter på op til 10.000 kr. Ved
beløb over grænsen kræves formandens medunderskrift.

§5
Stk. 1 I henhold til museets vedtægter er CLAY Venner repræsenteret i museets
bestyrelse med ét medlem, som udpeges af og blandt CLAY Venners bestyrelse
Stk. 2 Valget gælder for 2 år.

§6
Stk. 1 CLAY Venners bestyrelse fører regnskab over foreningens aktiviteter. To revisorer
reviderer og påtegner regnskabet
Stk. 2 Revisorerne samt en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen
Stk. 3 Valgene gælder for 1 år.

§7
Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes hvert år i Middelfart inden udgangen af 1. kvartal
Stk. 2 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamlingen sker pr. mail og med mindst 14 dages varsel
Stk. 4 Generalforsamlingsreferat lægges på CLAY Venners hjemmeside

Stk. 5 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret
Stk. 6 Bestyrelsen kan, såfremt myndighedspåbud tilsiger det, beslutte at afholde
generalforsamling digitalt
stk. 7 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
stk. 8 Generalforsamlingens dagsorden indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Orientering fra museumsledelsen
Regnskab og budget
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 9 Efter generalforsamlingens afslutning gennemføres udlodning af keramiske værker
og fagpublikationer
Stk. 10 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
Stk. 11 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal
Stk. 12 Et flertal af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer kan begære
skriftlig afstemning.

§8
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter
skriftlig begæring fra mindst en tredjedel af foreningens medlemmer
Stk. 2 Begæringen med forslag til dagsorden sendes til bestyrelsesformanden
Stk. 3 Indkaldelse sker på bestyrelsens foranledning med mindst 7 dages varsel
Stk. 4 Generalforsamlingen skal være afholdt senest 4 uger efter begæringens
fremsættelse.

§9
Stk. 1 Beslutning om foreningens opløsning skal ske på en generalforsamling og kræver,
at 2/3-dele af deltagerne stemmer for

Stk. 2 Kan der ikke opnås 2/3-dels flertal for opløsning af foreningen, indkaldes der til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet kan afgøres ved simpelt flertal
Stk. 3 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue CLAY Keramikmuseum
Danmark
Stk. 4 Er den institution ikke længere aktiv, tilfalder formuen, efter beslutning på den
opløsende generalforsamling, en institution, der som formål har udbredelse af
interessen for kunst, fortrinsvis i Middelfart Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den
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