Vedtægt for
Fanø Kunstmuseums Venner
§ 1 Formål og hjemsted
Fanø Kunstmuseums Venner (FKV) har til
formål at yde støtte til Fanø Kunstmuseum.
Fanø Kunstmuseums Venner arbejder i
tilknytning til Fanø Kunstmuseum, som er en
videreførelse af Fanø Kunstsamling, som
oprindeligt er stiftet af afdøde Ruth
Heinemann.
Formålet tilgodeses gennem økonomisk
støtte til Fanø Kunstmuseum og på anden
måde.
Foreningen har hjemsted i Fanø Kommune.
§ 2 Bestyrelsens sammensætning
Fanø Kunstmuseums Venner ledes af en
bestyrelse på 5 medlemmer samt 2
suppleanter valgt af og blandt medlemmerne
på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad
gangen, og afgår henholdsvis med 2 og 3
medlemmer i lige og ulige år. Suppleanterne
vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen kan indkalde suppleanterne til
bestyrelsesmøderne.
§ 3 Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert års
ordinære generalforsamling med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Foreningen tegnes af formanden i fællesskab
med et andet af bestyrelsen udpeget
medlem.
Formanden og næstformanden
repræsenterer foreningen i Fanø
Kunstmuseums bestyrelse.
Over bestyrelsens møder, samt over
generalforsamlingen føres der referat.
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§ 4 Generalforsamling
Foreningens årlige generalforsamling
afholdes i 3. kvartal med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for FKV
3. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab
4. Fastsættelse af kontingent og
fremlæggelse af budget
5. Beretning om Fanø Kunstmuseum
herunder regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
samt revisor og revisorsuppleant til
FKV.
8. Eventuelt
Beslutninger på generalforsamlingen træffes
med simpel majoritet Jf. dog § 6. stk. 1 og §
8. stk. 1.
Ved valg har hvert betalende medlem 1
stemme. Stemmeret til generalforsamlingen
forudsætter, at kontingentet er betalt, og at
man har haft medlemskab i mere end 3 mdr.
Der må stemmes ved fuldmagt.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med
3 ugers varsel ved udsendelse til
medlemmerne. Indkomne forslag skal være
formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Bestyrelsens beretning, det reviderede
regnskab og indkomne forslag fremlægges i
Fanø Kunstmuseum senest 7 dage før
generalforsamlingen og på museets
hjemmeside.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes, når bestyrelsen eller 25% af
medlemmerne ønsker det med angivelse af
emnet, der ønskes behandlet.
§ 6 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer, der skal være indgivet
som forslag til generalforsamlingen, kan ske
med 2/3 flertal af de fremmødte.
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§ 7 Beretning og regnskab
Bestyrelsen aflægger hvert år en beretning
samt et regnskab til godkendelse på
generalforsamlingen. Endvidere fremlægges
budget for det kommende regnskabsår.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8 Foreningens opløsning
Forslag om opløsning af foreningen skal
vedtages med 2/3 flertal på 2
generalforsamlinger, der skal holdes med
mindst 14 dages og højst 4 ugers mellemrum.
Flertallet skal desuden udgøre mere end
halvdelen af foreningens medlemmer.
Ved foreningens ophør overgår alle aktiver til
Fanø Kunstmuseum.
Vedtaget på generalforsamlingen den 2.
august 2021.
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