Vedtægter for Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune
§ 1 Navn og hjemsted
Samvirkets navn er Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune. Samvirkets hjemsted er
Jammerbugt Kommune og samvirket kan kontaktes på formandens adresse.
§ 2 Formål
Kulturelt Samvirke er en paraplyorganisation for det kulturelle foreningsliv i Jammerbugt
Kommune og vil, med udgangspunkt i dette, arbejde for følgende formål:
•

At medvirke til forbedring af rammerne for kulturlivets udfoldelser i Jammerbugt
Kommune bl.a. gennem aktiv deltagelse i formuleringen af kulturpolitik, strategier
mv., samt at være dialogpartner for Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget om
udviklingen på kulturområdet

•

At komme med kommentarer og input til Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i
forhold til uddelingen af Jammerbugt Kommunes frie kulturmidler

•

At være initiativtagende i forhold til fælles udvikling af kulturlivet i Jammerbugt
Kommune, eksempelvis gennem fællesarrangementer og ved tilbud om
kompetenceudvikling til ildsjæle

•

At være medspiller i forhold til kulturelle aktiviteter, som ikke kan løftes af en enkelt
forening, institution m.m.

•

At være et inspirerende og koordinerende bindeled mellem foreninger, institutioner,
forvaltning mv.

§ 3 Medlemmer
Alle kulturelle foreninger, institutioner, grupper og aktører med kulturelle aktiviteter i
Jammerbugt Kommune kan melde sig ind i Kulturelt Samvirke. Tillige kan enkeltpersoner,
personlige medlemmer, optages som medlem, dog uden stemmeret. Medlemskab
godkendes af bestyrelsen.

§ 4 Årsmøde
1. Årsmødet er Samvirkets øverste myndighed.
2. Stemmeberettigede til Årsmødet er medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, dog
undtaget personlige medlemmer, der ikke har stemmeret.
3. Hvert medlem, forstået som medlemsforening eller medlemsorganisation jf. § 3, har én
(1) stemme, men flere repræsentanter fra medlemsforeningerne og personlige
medlemmer, kan deltage med taleret i Årsmødet.
4. Der indkaldes til ordinært Årsmøde med mindst 6 ugers varsel til medlemmerne på email.
5. Årsmøde skal afholdes inden udgangen af maj måned.
6. Forslag til emner, der skal behandles på Årsmødet, skal være formanden i hænde
senest tre uger før Årsmødet. Det gælder dog ikke forslag til vedtægtsændringer jfr. § 9.
7. Dersom der kommer forslag til ændringer, jf. punkt 6, vil endelig dagsorden med
angivelse af indkomne forslag, regnskab og budget blive udsendt senest to uger før
Årsmødet.
8. Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal, jf. dog bestemmelserne om
vedtægtsændringer og ophævelse af Samvirket.
9. Dagsorden for ordinært Årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af beretning
3) Godkendelse af regnskab og budget
4) Indkomne forslag
5) Godkendelse af handlingsplan for det kommende år
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3
bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, disse vælges for et år.
9) Valg af revisor samt revisorsuppleant
10) Evt.
10. Som medlem af Samvirkets bestyrelse kan vælges enhver, der er medlem af en af
Samvirkets medlemsforeninger. Personlige medlemmer kan ikke indvælges i bestyrelsen.
Der kan højst indvælges ét medlem fra hver forening i bestyrelsen. Valg til bestyrelsen er
personligt og medlemmet kan derfor ikke substitueres af andre fra den forening, man
repræsenterer, men alene af en af de på Årsmødet valgte suppleanter.

11. Valgene er gældende for 2 år, for suppleanter dog for 1 år.
12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
13. Ved en suppleants indtrædelse i bestyrelsen sidder suppleanten frem til
førstkommende Årsmøde.
§ 5 Ekstraordinært Årsmøde
1. Ekstraordinært Årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt
2. Ekstraordinært Årsmøde skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer
skriftligt og begrundet fremsætter ønske derom
3. Ekstraordinært Årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af
anmodningen, og det skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden med
indkomne forslag skal sendes ud med indkaldelsen
4. Det ekstraordinære Årsmøde kan kun behandle det/de spørgsmål, som foranlediger
mødet
§ 6 Bestyrelse
1. Samvirkets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt af Årsmødet og under ansvar over
for dette
2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
3. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter Årsmødet med formand,
næstformand, sekretær og kasserer.
4. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange om året
5. Formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede
7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg
§ 7 Tegning og hæftelse
1. Samvirket tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem
2. I formandens fravær tegnes samvirket af næstformanden samt 1 bestyrelsesmedlem

3. Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for så vidt
de har handlet inden for rammerne af Samvirkets vedtægter, Årsmødets vedtagelser og
den almindelige lovgivning
4. For Samvirket forpligtelser hæfter alene Samvirkets formue.
§ 8 Økonomi
1. Samvirkets midler tilvejebringes ved økonomisk støtte fra kommunen, gennem
kontingenter samt ved støtte fra offentlige myndigheder, private investorer, fonde,
foreninger m.fl. Kontingentet for medlemsforeninger og enkeltmedlemmer fastsættes af
Årsmødet
2. Bestyrelsen har ansvar for, at der udarbejdes et årsregnskab
3. Regnskabsåret følger kalenderåret
4. Regnskabet revideres af revisor valgt på Årsmødet
§ 9 Vedtægtsændringer
1. Forslag til vedtægtsændringer skal være Samvirkets formand i hænde senest 1. marts
og udsendes til medlemmerne sammen med mødeindkaldelse og dagsorden senest 6
uger før Årsmødet
2. Til vedtægtsændringer kræves et flertal på 2/3 af de på Årsmødet afgivne stemmer
§ 10 Samvirkets opløsning
Beslutning om Samvirkets opløsning træffes på to på hinanden følgende Årsmøder med
mindst en uge og højst 4 ugers mellemrum. For at møderne kan være beslutningsdygtige
kræves dog, at ophævelsen udtrykkelig er nævnt i mødeindkaldelsen.
På det første møde skal opløsning godkendes ved, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for.
På det andet Årsmøde er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning. Ved
opløsning af Samvirket skal evt. overskydende midler anvendes til kulturelle
arrangementer i Jammerbugt Kommune. Pengene fordeles af Jammerbugt Kommunes
udvalg for arbejde med kultur.
Vedtaget på Årsmøde 20. april 2017

