
V E D T Æ G T E R 
for Foreningen Ebeltoft Kulturhus  
Revideret februar 2020 
 
§ 1 Foreningens navn 
 
1.1 Foreningens navn er Ebeltoft Kulturhus med hjemsted i Ebeltoft by.  
 
 
§ 2 Formål 
 
2.1 Foreningens formål er at være et markant samlingssted for både kulturelle og øvrige 
arrangementer i Ebeltoft by, at arrangere og fremme et bredt udbud af kulturelle aktiviteter, 
herunder at sikre, at foreningen baseres på frivillighed. 
 
 
§ 3 Medlemskreds 
 
3.1 Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål, 
er medlem af foreningen.  
 
 
§ 4 Kontingent 
 
4.1 Det årlige kontingent, som medlemmerne skal betale, fastsættes på hvert års 
generalforsamling for det følgende medlemsår.  
 
 
§ 5 Generalforsamling 
 
5.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 
 
5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
 
5.3 Generalforsamlinger indvarsles skriftligt, pr mail eller offentligt senest 30 dages før. 
Sammen med indvarsling skal følge dagsorden. 
 
5.4 Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 
 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af stemmetællere og referent  
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år  
4) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse  
5) Eventuelle forslag  
6) Fastsættelse af kontingent  
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7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter  
8) Valg af revisor  
9) Eventuelt  
 
5.5 Enhver generalforsamling ledes af en af denne valgte dirigent. Dirigenten må ikke være 
medlem af bestyrelsen. 
 
5.6 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  
 
5.7 På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 medlemmer for 2 år ad gangen, 
således at der efter tur afgår 3 og 4 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 
Ethvert møde- og stemmeberettiget medlem er valgbar til bestyrelsen. 
Revisor og to bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
 
5.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på skriftlig 
begæring af 20 procent af medlemmerne. Begæringen tilstilles formanden med angivelse af 
de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, som skal 
afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. 
 
5.9 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra 
de i § 9 anførte tilfælde. 
Hver juridisk person har én stemme. Afstemningen sker ved håndsoprækning medmindre 
blot ét medlem kræver skriftlig afstemning. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal dog altid 
foregå skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
5.10 Der føres referat over samtlige forhandlinger på generalforsamlingen, og referatet 
underskrives af dirigenten og referenten. 
 
 
§ 6 Bestyrelse 
 
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 
 
6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  
 
6.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er 
nødvendige for foreningens drift.  
 
6.4 Foreningen forpligtes ved eksterne bindende aftaler med underskrift af to 
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.  
 
6.5 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede 
bestyrelse.  
 
6.6 Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 
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§ 7 Hæftelse 
 
7.1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid 
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen 
personlig hæftelse.  
 
 
§ 8 Regnskabsår  
 
8.1 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.  
 
8.2 På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af 
generalforsamlingen.  
 
8.3 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt 
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision 
foretages mindst en gang årligt.  
 
8.4 Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 
 
 
§ 9 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 
 
9.1 Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer 
herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny 
generalforsamling inden for 5 uger.  
 
9.2 Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan 
vedtægtsændringen vedtages ved simpelt stemmeflertal.  
 
9.3 Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.  
 
9.4 Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almene kulturnyttige 
formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den 
opløsende generalforsamling. 
 
Vedtaget på generalforsamling den xx-xx-xxxx.  
Dirigent – Mads Petersen. 
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