VEDTÆGTER
FOR
TIKØB KULTURFORENING
NAVN OG HJEMSTED
§1
Foreningens navn er Tikøb Kulturforening. Stiftet den 24. september 1990.
Foreningens postadresse er formandens.
FORMÅL
§2
Foreningens formål er at danne ramme for kulturelle aktiviteter i Tikøb af enhver art, hvor Tikøbs
borgere deltager aktivt i et fællesskab.
STRUKTUR
§3
1.
Foreningen opbygges i en paraply-struktur, som kan danne rammen for forskellige grupper i
Tikøb, der dækker hver deres kulturelle aktivitetsområde.
2.
Hver aktivitetsgruppe har deres egen styrelse og egen økonomi.
3.
Aktivitetsgruppernes rammer er behandlet yderligere i §6.
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MEDLEMSSKAB
§4
Alle, der har interesse i at støtte fællesaktiviteter i Tikøb-området, kan blive medlem af
foreningen.
Medlemsskab opnås via betaling af et kontingent, som fastlægges på generalforsamlingen, og
som gælder medlemsskab af foreninger, så længe medlemsskab ønskes. Unge indtil 18 år og
pensionister fritages for kontingentbetaling.
Når man er medlem af foreningen, kan man deltage i enhver af foreningens aktivitetsgrupper.
Alle, der deltager i aktivitetsgrupperne, skal være registrerede medlemmer af foreningen.
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:
a)
Formand
b)
Næstformand
c)
Kasserer
d)
Sekretær
e)
2 repræsentanter for hver aktivitetsgruppe heraf vælges næstformand og sekretær.
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen; dog vil den første
formand kun sidde ét år, således at formand og kasserer ikke er på valg samme år.
Repræsentanterne for aktivitetsgrupperne vælges af de aktive medlemmer i grupperne for et år
ad gangen.
På det første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling konstituerer de valgte
repræsentanter sig med næstformand, sekretær og menige bestyrelsesmedlemmer.
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AKTIVITITETSGRUPPERNE
§6
Enhver gruppe, der ønsker at igangsætte eller som varetager en aktivitet med kulturelt indhold
i Tikøb-området, kan blive optaget under paraplyorganisationen efter godkendelse af den til
enhver tid siddende bestyrelse.
Alle aktive personer i en ny gruppe skal enten være medlem eller indmelde sig i foreningen i
forbindelse med gruppens optagelse.
Hver aktivitetsgruppe kan konstituere sig på egne vilkår, dog skal den blandt sin midte vælge
2 repræsentanter, som skal indtræde i foreningens bestyrelse.
Hver aktivitetsgruppe har eget budget og regnskab. Der skal dog én gang om året afholdes et
regnskab for bestyrelsen og generalforsamlingen.
De midler, der opspares i en aktivitetsgruppe, kan gruppen anvende til formål inden for
gruppens aktivitetsområde. Den skal dog én gang om året aflægge beretning og planer for
bestyrelsen og generalforsamlingen om midlernes anvendelse.
Der kan ydes bidrag fra aktivitetsgruppernes overskud til paraplyorganisationen, og
tilsvarende kan paraplyorganisationen yde tilskud til aktivitetsgrupperne. Bestyrelsen skal
aflægge beretning om sådanne ydelser på generalforsamlingen.
Foreningens bestyrelse beslutter hvilke aktivitetsgrupper, der ydes tilskud til efter ansøgning
fra den enkelte aktivitetsgruppe, mens aktivitetsgrupperne selv bestemmer, i hvilket omfang
de kan yde bidrag til paraplyorganisationen.
Indtægter, fremkommet ved flere gruppers indsats, kan entes deles mellem grupperne efter
indbyrdes aftale eller helt tilgå paraplyorganisationen.
Opløses en aktivitetsgruppe, og der foreligger et overskud, tilfalder dette
paraplyorganisationen, med mindre aktivitetsgruppens egne vedtægter siger noget andet.
Aktivitetsgruppen er selv ansvarlig for et eventuelt underskud.
MEDLEMSKONTINGENT
§7
Medlemskontingent for fremtidige nye medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling.
Medlemskontingentet tilfalder paraplyorganisationen.
ØKONOMISK FORPLIGTELSE
§8
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over
kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.
ANVENDELSE AF MIDLER
§9
Paraplyorganisationen kan anvende sine midler til:
a)
at starte nye aktivitetsgrupper.
b)
at yde tilskud til igangværende aktivitetsgrupper.
c)
at yde tilskud til andre konkrete aktiviteter med kulturelt sigte i Tikøb.
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Bestyrelsen kan bevilge disse ydelser efter ansøgning. Der aflægges beretning herfor på
generalforsamlingen.
GENERALFORSAMLING
§10
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i september
måned og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i Tikøb Brugs.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7
dage før.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves det til
ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for ændringsforslaget.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer det.
Ved personvalg, hvor der er opstillet mere end en kandidat, skal der altid foretages skriftlig
afstemning.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§11
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.
Behandling af forslag
5.
Fastlæggelse af kontingent
6.
a) Valg af bestyrelse i henhold til §5
b) Valg af suppleanter
c) Valg af revisor
d) Valg af revisorsuppleant
7.
Eventuelt
§12
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af
dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er
modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
BESTYRELSENS ARBEJDE
§13
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.
§14
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§15
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer er mødt.
§16
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.
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REGNSKABSPERIODE
§17
Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Senest den 20. august afgiver bestyrelsen driftsregnskab
og status til revisorerne.
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FORENINGENS OPHØR
§18
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne på en ekstraordinær generalforsamling stemmer
herfor.
Ophører foreningen med at eksistere, må bestyrelsen påse, at eventuelle overskydende midler
anvendes til et formål svarende til foreningens.

Således vedtaget den 24. september 1990.

Kirsten Jørgensen (Formand)
N. W. Larsensvej 7
3080 Tikøb

Britt Enggaard (Kasserer)
Kathøjvej 2
3080 Tikøb

Revideret på generalforsamlingen 22. september 2015
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