VEDTÆGTER
FOR HADERSLEV KUNSTSKOLE

§1
NAVN OG STATUS
1. Foreningens navn er: Haderslev Kunstskole
2. Kunstskolen har hjemsted i Haderslev kommune
§2
FORMÅL
Kunstskolen ønsker:
 at skabe et inspirerende kunstnerisk miljø og mødested for kunstinteresserede, både øvede og
uøvede.
 at åbne op for og fremme forståelsen af kunst og kunstneriske udtryksformer, både teoretisk og
praktisk.
 at give mulighed for at arbejde eksperimenterende med kunst og kunsthåndværk og udvikle
kunstneriske færdigheder indenfor såvel klassiske som aktuelle udtryksmåder.
 at tilbyde kvalificeret undervisning og vejledning fra professionelle kunstnere og kunsthåndværkere.
 at medvirke til dialog om kunstneriske emner.
Kunstskolen ønsker for børn og unge:
 at styrke og stimulere børns og unges kreativitet, fantasi og skabende evner.
 at udvikle billedsproget og give bevidsthed omkring eget og andres kunstneriske udtryk.
 at skabe et godt miljø og fungere som inspirerende ramme omkring børn og unges umiddelbare
glæde og spontanitet i arbejdet med kunst.
§3
INDHOLD
Kunstskolen tilbyder undervisning i bildende kunst til børn, unge og voksne.
Formålet med undervisningen er:
 at give mulighed for at lære nyt og komme videre i en kunstnerisk udvikling.
 at give deltagerne mulighed for at arbejde med kunstens forskellige materialer.
 at give deltagerne mulighed for at afprøve forskellige teknikker og udtryksformer.
 at give deltagerne mulighed for at koncentrere sig om og fordybe sig i både egne og udvalgte værker fra
kunstens verden.
§4
MEDLEMSKAB OG KONTINGENT
Medlemskab kan opnås af enhver myndig person, der tilslutter sig formålet og betaler det af
generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Børn der går på et af kunstskolens børnehold vil automatisk indgå som medlem af kunstskolen så snart der
betales kursusafgift. (Kontingent i kursusgebyr for første kursus på årsbasis.)
Forældre til disse børn, får mulighed for at repræsentere deres barn/børn på generalforsamlingen, og har
derfor stemmeret.
§5
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af og blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for
en 2-årig periode og hvert andet år er hhv. 2 og 3 medlemmer på valg. Derudover vælges hvert år 2
suppleanter.
Efter det første år er 2 medlemmer på valg. Det afgøres ved lodtrækning i bestyrelsen, hvem der først er på
valg.

§6
BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når 3 af bestyrelsesmedlemmerne
er til stede.
§7
SKOLENS LEDER
Skolens leder har det faglige og pædagogiske ansvar over for bestyrelsen.
§8
ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION
1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
2. Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med almindelig god regnskabsskik
3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor
§9
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i
marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til medlemmerne 2 uger før
generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Årsberetning
Regnskabsaflæggelse
Fremlæggelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af en revisor
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, som ikke er i restance med
medlemskontingentet.
§ 10
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når 1/5 af
foreningens medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom over for formanden. I sådanne
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen.
Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
§ 11
VEDTÆGTSÆNDRINGER
1. Vedtægtsændringer kan kun foretages af generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer derfor.
2. Dagsordenen til generalforsamlingen skal i givet fald indeholde forslag til nye vedtægter
§ 12
TEGNINGSRET
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes
foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

§ 13
OPLØSNING AF FORENINGEN
1. Beslutning om opløsning af foreningen træffes ved almindelig stemmeflertal på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages varsel.
2. I tilfælde af foreningens opløsning skal bestyrelsen fungere indtil opløsningen af aktiver og passiver
er gennemført. Eventuelle overskydende midler skal overgå til børnekulturelle formål i Haderslev
kommune.
_________________________________________

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. maj 2006
Ændring i § 4 vedtaget ved generalforsamling 27/3 2008

