VEDTÆGTER
FOR
FORENINGEN HINDSGAVL FESTIVALS VENNER
Forord til vedtægter
Foreningen Hindsgavl Festivals Venner blev stiftet i oktober 2018.
Medlemskab skal tegnes primært af to årsager: 1) For at støtte arbejdet med Hindsgavl Festival gennem betaling
af kontingent. 2) For at få del i en række fordele, der defineres før tegning eller fornyelse af medlemskab.
Foreningen ledes og bestyres efter et princip om så lidt bureaukrati som muligt. Der forventes derfor ikke aktiv
deltagelse i foreningsarbejde af medlemmerne, der heller ikke har direkte indflydelse. Dog kan foreningens
bestyrelse vælge at tage medlemmerne med på råd omkring arbejdet med venneforeningen og/eller Hindsgavl
Festival. Foreningen er også åbne overfor forslag og medlemmer, der tilbyder deres ressourcer til arbejdet med
festivalen.

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hindsgavl Festivals
Venner. Foreningens hjemsted er Hindsgavl
Slot, Middelfart.

§ 2. Formål

foreningens formål og betaler det
generalforsamlingen fastsatte kontingent.

af

Medlemskab tegnes ét år ad gangen, og gælder
fra 1. august til 31. juli året efter. Det er muligt at
tegne medlemskab i hele denne periode, men
man kan ikke modtage fordele, f.eks. rabatter,
med tilbagevirkende kraft.

Foreningens formål er at støtte arbejdet med
Hindsgavl Festival, primært økonomisk men
også organisatorisk og på anden vis.
Medlemmerne får til gengæld en række fordele
i forhold til festivalen.

Kontingentet
skal
være
medlemsfordele kan nydes.

Foreningen har ingen indflydelse på
programvalg, format eller kunstneriske
spørgsmål i vid forstand. Foreningens
medlemmer kan dog på bestyrelsens initiativ
blive spurgt til råds, f.eks. ved deltagelse i
spørgeskemaundersøgelser.

Foreningens drift ledes af en bestyrelse
bestående af 3 medlemmer. Født medlem af
bestyrelsen er den til enhver tid siddende
Festivalleder af Hindsgavl Festival. De øvrige to
medlemmer vælges på den ordinære årlige
generalforsamling for 1 år ad gangen.

Foreningens virksomhed finansieres gennem
medlemskontingenter, gaver, arv og lignende.

Bestyrelsen konstituerer sig ved formand,
næstformand
og
kasserer
blandt
bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesmøder
indkaldes af formanden efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af dens medlemmer, heriblandt
formanden, er til stede.

§ 3. Foreningens medlemmer
Som medlemmer af foreningen optages fysiske
og juridiske personer (fx virksomheder, andre
foreninger eller organisationer). der støtter

betalt

før

§ 4 Foreningens ledelse
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§ 5 Generalforsamling

§ 7. Tegningsregel og hæftelse

Ordinær
generalforsamling
afholdes
i
København eller Middelfart hvert år efter den 1.
august og inden den 1. december. Indkaldelse
skal
ske
skriftligt
ved
bestyrelsens
foranstaltning og med mindst 2 ugers varsel. På
den ordinære generalforsamling skal følgende
dagsorden iagttages:

Foreningen tegnes af formanden i forening med
to andre bestyrelsesmedlemmer. Foreningen
hæfter kun for sine forpligtelser med den til
foreningen til enhver tid hørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelse nogen personlig hæftelse.

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
virksomhed i det forløbne år

om

foreningens

3) Forelæggelse af regnskab samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af underskud
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af
kontingent
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

§ 8 Anvendelse af foreningens midler
I
overensstemmelse
med
formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen
beslutning om anvendelse af foreningens
midler.
Dette
forelægges
på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser
til konsolidering af foreningen.

6) Behandling af indkomne forslag
7) Eventuelt.

Ad 6): Forslag fra medlemmerne kan
fremsendes skriftligt til foreningens ledelse.
Dette skal ske senest 1 uge før
generalforsamlingen. På generalforsamlingen
vil der blive foretaget en vejledende
afstemning, hvorefter foreningens ledelse
træffer den endelige beslutning. Bestyrelsen
kan også vælge at sende forslag ud til
vejledende afstemning hos alle medlemmer.
Ekstraordinære
generalforsamlinger
kan
indkaldes efter bestyrelsens beslutning med to
ugers varsel.

§ 9 Vedtægtsændring
foreningen

og

opløsning

af

Ændring af disse vedtægter såvel som
beslutning om foreningens opløsning kan kun
ske på en generalforsamling, ordinær eller
ekstraordinær, hvor hele bestyrelsen er til
stede. Medlemmerne orienteres i henhold til § 5
og med et efterfølgende nyhedsbrev om
beslutningen.
Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler
Hindsgavl Festival ApS.

§ 10 Tvister
§ 6 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli.
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabets
udarbejdelse og godkendelse. Regnskabet, der
skal indeholde driftsregnskab og balance pr. 31.
december,
revideres
af
den
af
generalforsamlingen valgte revisor.

Eventuelle tvister mellem medlemmerne og
foreningen afgøres af byretten i den retskreds,
hvor Hindsgavl Festival er hjemmehørende ved
sagens anlæg.

Således vedtaget på foreningens stiftende
generalforsamling 21. oktober 2018.

Regnskabet
gøres
tilgængeligt
for
medlemmerne
på
nettet
www.hindsgavlfestival.dk/venneforening/
Dirigent (Bernard Villaume)
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Bestyrelsen valgt i forbindelse med den
stiftende generalforsamling:

Formand: Ulrik D. Andersen
5620 Glamsbjerg
ulrikulrik@gmail.com, tel: 2993 9484

Næstformand: Bernard Villaume
Islands Brygge 21, 4. tv.; 2300 København S
bernard@hindsgavlfestival.dk, tlf.: 2814 1841

Kasserer: Michael Reich
Tørslevvej 39B, 3630 Jægerspris,
michael@reich.dk, tel: 6120 2398
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