Vedtægter for foreningen Ringkøbing Biograf
Vedtaget på generalforsamlingen i marts 2019
§1:
Foreningens navn er ”Ringkøbing Biograf”. Dets hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune.

§2:
Foreningens formål er at:
1) Indrette og drive en biograf i Ringkøbing-Skjern kommune.
2) Igangsætte og danne ramme om aktiviteter og projekter, der ved deres form og
indhold kan være medvirke til at fremme de alment kulturelle levevilkår i kommunen
og derigennem være med til at styrke en mere indholdsrig tilværelse for indbyggerne.
3) Husets daglige funktion tilrettelægges på en sådan måde, at integration
mellem alle aldersgrupper fremmes i en naturlig samværsform.

§3:
Som medlem kan optages enhver, der kan støtte foreningens formål. Medlemskabet er personligt, og
flere medlemmer af en husstand kan være medlem, når blot de betaler kontingent hver især.

§4:
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamling i ulige år og 2 medlemmer i lige år. Et
generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder midt i sin valgperiode, indtræder den suppleant, der er
valgt med flest stemmer, i den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen nedsætter stående udvalg efter behov. For hvert udvalg er der en
ansvarlig fra bestyrelsen.
§5:
Forvaltningslovens regler omkring inhabilitet følges, således at et bestyrelsesmedlem ikke deltager i
beslutninger omkring egne eller nærmeste families personlige eller økonomiske interesser.

§6:
Bestyrelsen har ansvaret for den løbende drift af biografen.
Bestyrelsen kan ansætte en leder til at varetage det daglige arbejde i biografen. Lederen
af biografen kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§7:
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i januar kvartal.
Generalforsamlingen varsles med mindst 6 ugers varsel, i biografen og på biografens
hjemmeside.
Dagsordenen opslås på biografens hjemmeside og i biografen senest 2 uger før
generalforsamlingen. Forslag skal, for at kunne forelægges generalforsamlingen, være
indgivet til bestyrelsesformanden senest 4 uger før generalforsamlingen.

§8:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer
skriftligt anmoder herom. Inden 4 uger efter modtagelsen af en sådan skriftlig anmodning
skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes.
§9:
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning til godkendelse
Revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

§10:
Alle medlemmer har ret til at deltage og udøve stemmeret på generalforsamling, såfremt de
har været medlem i mindst 2 uger og har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Ved valg til bestyrelsen stemmes på de kandidater, man ønsker at støtte, dog
højst det antal mandater som skal vælges.
På generalforsamling træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte
stemmeberettigede. Deltager flere end 1 medlem af en husstand i stemmeafgivningen på
generalforsamlingen, forudsætter det, at de hver især har betalt kontingent.
§11:
Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et medlem af bestyrelsen,
eller af næstformanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.
Køb og salg af fast ejendom, indgåelse eller opsigelse af lejemål herom samt optagelse af banklån
kan dog kun ske ved underskrift fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden skal være
1 af de underskrivende personer.

§12:
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Af årets overskud kan bestyrelsen foretage rimelige hensættelser til konsolidering af foreningens
formue. Foreningens formue skal anbringes således, at der ikke pådrages unødige risici herved. I
øvrigt anvendes overskuddet i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

§13:
Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor,
der på generalforsamlingen er valgt for et år ad gangen.
§14:
Til ændring af vedtægterne kræves, at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§15:
Såfremt en enstemmig bestyrelse og 5/6 af de fremmødte på en generalforsamling finder, at
foreningen er overflødig, eller at det er hensigtsmæssigt, at den ophæves, kan foreningen
ophæves. Ved ophævelse afsættes forlods det nødvendige beløb til dækning af forpligtelser. De
midler, der herefter måtte være til disposition, skal anvendes til kulturelle formål
for Ringkøbing-Skjern Kommunes borgere.

