
 

 



FORENINGEN VINDEBROEN 
VEDTÆGTER 

 
§ 1. 

Navn og hjemsted: 
 

Foreningens navn er Vindebroen – CVR nr. 27 02 38 78 - hjemsted i Slagelse Kommune 
 
 

§ 2. 
Formål: 

 
1. Foreningens formål er at støtte og skabe aktiviteter, der fremmer kunst og kultur af høj kvalitet – 

primært I Region Sjællands område. 
 

2. Almennyttige og velgørende formål kan støttes økonomisk efter Bestyrelsens valg. 
 
 

§ 3. 
Medlemmer: 

 
1. Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig Foreningens formål og vedkende sig 

nærværende vedtægter. 
 

2. Der findes to former for medlemskab: Enkeltmedlemskab der dækker den indtegnede personligt 
eller et Familiemedlemskab, der omfatter personer i den tilmeldte husstand og kun denne. 

 
3. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. 

 
4. Kontingentopkrævning udsendes hvert år i januar - februar måned, og skal være indbetalt senest til 

den anførte betalingsfrist. 
 

5. Hvis der ikke er registreret kontingentindbetaling senest ved generalforsamlingen, er stemmeret og 
yderligere rettigheder automatisk ophørt, og medlemskabet vil blive slettet uden yderligere varsel. 

 
6. Eventuel udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Foreningen, og har virkning i økonomisk 

henseende fra det først følgende regnskab. 
 

7. Foreningens bestyrelse kan med 2/3 stemmers flertal beslutte udelukkelse af et medlem fra 
Foreningen. Udelukkelsen skal, såfremt det udelukkede medlem ønsker det, behandles på 
førstkommende generalforsamling. 

 
§ 4. 

Bestyrelse: 
 

1. Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. 
 

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand og kasserer straks efter generalforsamlingen. 

 
3. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen. Formand og 2 medlemmer er på 

valg i lige år, næstformand og resterende medlemmer er på valg i ulige år. 



 
4. Formanden drager omsorg for, at der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger / 

beslutninger. 
 

 
§ 5. 

Generalforsamling: 
 

1. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. 
 

2. Generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. 
 

3. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel - pr. E-mail eller ved brev til medlemmerne. 
 

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingens afholdelse. 

 
5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 

formandens stemme den afgørende, Hver type medlemskab har 1 stemme.  
 

6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 

7. Skriftlig afstemning foretages, hvis et medlem ønsker det. 
 

8. Referat fra en generalforsamlingen lægges på hjemmesiden umiddelbart efter afholdelsen. 
 

§ 6. 
Ekstraordinær generalforsamling: 

 
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 

når mindst ¼ af Foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med angivelse af punkter til 
dagsorden. 

 
2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne for ordinær generalforsamling. 

 
§ 7. 

Dagsorden: 
 

Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden til generalforsamling: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab – til godkendelse eller anden beslutning. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af revisor. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Indkomne forslag – se § 5 stk. 4. 
9. Eventuelt. 

 
 
 
 



 
§ 8. 

Økonomi: 
 

1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
 

2. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. 
 

3. Bestyrelsen fastlægger kasserer og bogholders beføjelser og ansvar. 
 

4. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formand eller næstformand. 

 
5. Foreningen er en selvejende institution, og for dens forpligtelser hæfter således alene Foreningens 

formue. Ingen af Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter derfor for Foreningens 
forpligtelser. 

 
6. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af Foreningens formue eller udbytte af nogen 

art. 
 

§ 9. 
Vedtægtsændringer: 

 
1. Vedtægtsændringer kan kun foretages, såfremt ⅔ af deltagerne på en generalforsamling stemmer 

for en ændring. 
 
 

§ 10. 
Opløsning: 

 
1. Foreningens opløsning kan kun ske med ⅔ stemmers flertal på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling. 
 

2. Eventuel formue i Foreningen skal ved dens opløsning gå til formål inden for kunst og kultur i 
Slagelse Kommune, og det er det til enhver tid siddende kulturudvalg, der frit vælger hvilke formål, 
der skal tilgodeses. 

 
 
 
Således vedtaget på ordinær Generalforsamling d.28. februar 2015 
 
 
 
___________________   ____________________   ___________________ 
Joachim Castenschiold   John Veje    Svend Samsson 
 
 
 
___________________   ____________________   ______________________ 
Visti Petersen   Robert Wandler   Gry Brus Madsen 


