Vedtægter
Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 28. oktober 2014
Seneste ændring vedtaget ved ordinær generalforsamling d. 14.marts 2016

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Dragør Biografforening.
Foreningens hjemsted er Dragør Kommune.
§ 2 Formål
Foreningens formål er:
 At sikre fortsat biografdrift i Dragør Bio
 At skabe et økonomisk fundament for biografens drift
 At inddrage frivillige i størst muligt omfang i alle dele af biografens drift
 At sikre et alsidigt filmrepertoire, der samlet set tilgodeser flest mulige af kommunens borgere
 At vedligeholde og udvikle biografen med respekt for de fysiske rammer
 At skabe og tilbyde rammer for alternative, kulturelle aktiviteter i biografforeningens regi
§ 3 Medlemskab
Stk.
1 Indmeldelse
a. Enhver som har lyst til at arbejde for eller støtte foreningens formål kan meldes ind i
biografforeningen.
2 Kontingent
a. Kontingent for forskellige typer af medlemskaber fastsættes af generalforsamlingen efter
bestyrelsens indstilling.
b. Hvis et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent senest på forfaldsdatoen, kan medlemmet
slettes af foreningen, efter bestyrelsens retningslinjer herfor.
c. Alle kan indbetale et støttebidrag. Betaling af støttebidrag udløser ikke medlemskab og giver
ingen rettigheder i henhold til nærværende vedtægter. Støttebidragsbetalere kan tilbydes visse
fordele efter bestyrelsens vedtagelse herom.
3
a.
b.
c.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til formanden.
Kontingent bliver ikke refunderet ved udmeldelse.
Medlemmer, der efter bestyrelsens skøn udviser en opførsel, der er skadelig for foreningen, kan
ekskluderes. Medlemmet kan eventuelt ved en repræsentant indbringe eksklusionen for
førstkommende generalforsamling, der afgør, om eksklusionen skal stå ved magt.

§ 4 Foreningens ledelse
Stk.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen.
Bestyrelsen består af en formand samt minimum 4 og maksimum 8 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at
halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller flere bestyrelsessuppleanter
med angivelse af deres rækkefølge.
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen
indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i
formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan vælge at lade de af bestyrelsen nedsatte arbejdsgrupper repræsentere på
bestyrelsesmøder som tilforordnede med taleret, men uden stemmeret.
§ 5 Bestyrelsen

Stk.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse til møderne sker, når formanden eller i dennes forfald næstformanden, skønner det
nødvendigt, eller hvis 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden
eller næstformanden er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.
Suppleanter kan efter eget ønske deltage i bestyrelsesmøder, men de har ingen stemmeret.
Godkendte referater vil blive udsendt til suppleanter.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen nedsætter efter behov arbejdsgrupper til gennemførelse af afgrænsede opgaver.
§ 6 Tegningsregler/Hæftelse

Stk.
1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem
i foreningen. Bestyrelsen kan delegere tegningsretten
2. Bestyrelsen fastlægger økonomiske rammer for den daglige drift
3. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
4. Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke medlemmer af foreningen og foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

5. Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen,
medlemmerne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring.
Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsregnskabet.
§ 7 Regnskab
Stk.
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med
god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og revisor
2. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.
3. Det reviderede og underskrevne årsregnskab og budget forelægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
§ 8 Generalforsamling
Stk.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i marts måned med minimum følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Godkendelse af revideret årsregnskab
Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor for 1 år
Eventuelt

2. Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 21 dages varsel ved opslag i lokalpressen og på
hjemmeside eller ved brev/e-mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato
og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
3. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret og ret til at deltage i og tage ordet på
generalforsamlingen. Revisor samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til
at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.
4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen.
5. Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen eller
det senest 7 dage før generalforsamlingen er offentliggjort enten i lokalpressen eller på foreningens
hjemmeside.
6. Hvert medlem har én stemme. Et medlem kan afgive yderligere én stemme i henhold til fuldmagt
fra et andet medlem.
7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om
beslutninger som nævnt i § 9, stk. 1 og § 10.

8. Referenten skriver beslutningsreferat for generalforsamlingen. Beslutningsreferatet fra
generalforsamlingen skal gøres offentligt tilgængelig for medlemmerne senest 30 dage efter
generalforsamlingens afholdelse.
9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/5 af
foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 4
uger efter, at der er fremsat anmodning herom.
§ 9 Vedtægtsændringer
Stk.
1. Ændring af vedtægter kan besluttes på en generalforsamling med simpelt flertal, når mindst
halvdelen af medlemmerne er repræsenterede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
herfor.
2. Hvis et forslag om vedtægtsændringer ikke kan besluttes i henhold til § 9, stk. 1, kan bestyrelsen,
uanset bestemmelserne i § 9 senest 30 dage senere indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,
hvor vedtægtsændringen kan vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på.
4. Såfremt Dragør Kommune har stillet økonomiske garantier for foreningen, skal enhver påtænkt
vedtægtsændring forelægges kommunalbestyrelsen.
§ 10 Opløsning
Stk.
1. Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes, når 2/3-dele af de fremmødte medlemmer i 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger med punktet Biografforeningens opløsning på dagsordenen
stemmer herfor.
2. Den opløsende generalforsamling afgør til hvilket andet eller andre kulturelle formål i kommunen,
eventuelle nettoaktiver skal overdrages.
3. Ved opløsning tilfalder foreningens arkiver, samt mindre effekter af lokalhistorisk værdi, Dragør
Lokalarkiv.

