
 

 

Aarhus, den 1. november 2013  

Vedtægter for 
Kunstforeningen for Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet 
 

 

§ 1 Foreningens navn og formål  

Foreningens navn er Kunstforeningen for Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet og er stiftet den  
24.10.2001 under navnet Kunstforeningen ved Ingeniørhøjskolen i Århus. Foreningens formål er at 
vække og nære interessen for kunst ved skiftende udstillinger samt foretage indkøb af kunst til den 
årlige udlodning blandt medlemmerne.  
 
 
§ 2 Medlemmer  

Som ordinære medlemmer kan optages ansatte og pensionerede medarbejdere ved Ingeniørområdet 
ved Aarhus Universitet. Hver person kan kun tegne sig for ét medlemskab.  

 
§ 3 Generalforsamlingen  

1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i  
november måned og indkaldes med 14 dages varsel.  

 
2.     Dagsorden skal indeholde følgende punkter:  

1.  Valg af dirigent  
2.  Formandens beretning  
3.  Forelæggelse af regnskabet  
4.  Fastlæggelse af næste års kontingent  
5.  Indkomne forslag  
6.  Valg af  

a)  Bestyrelsesmedlemmer  
b)  Suppleant 
c)  Revisorer  

7.  Eventuelt 
8. Bortlodning af indkøbte kunstgenstande 

  
3.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til  

formanden senest fire (4) dage før generalforsamlingen.  



 

 

4.  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kan  
ændringer af vedtægter og opløsning kun ske efter reglerne i § 9. Stemmeret på 
generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer. Fraværende medlemmer kan  
afgive deres stemme ved skriftlig fuldmagt.  

 
5.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af bestyrelsen, eller såfremt  

mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af  
formuleret forslag til behandling.  

 
  
 
§ 4 Bestyrelsen 
 
1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år.  

I år med ulige årstal vælges 3 medlemmer og i år med lige årstal vælges 2 medlemmer.    
Genvalg kan finde sted. 
 

2. På generalforsamlingen vælges tillige 1 suppleant og 2 revisorer for 1 år ad gangen. 

3. Bestyrelsen fungerer som indkøbskomité og konstituerer sig selv.  
    Det er bestyrelsens opgave at foretage indkøb af kunst (maleri, grafik, skulptur, 
 kunsthåndværk, kunstlitteratur, foto m.v.) til bortlodning blandt medlemmerne.  

4. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden. En afgørelse kræver 3 stemmer for. 
 
5.  Bestyrelsen har pligt til at føre regnskab samt beslutningsreferat.  
 
 

§ 5 Kontingent  

Kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det forfalder til betaling den første i 
hver måned.  
Kontingentet opkræves, f.s.v. angår fastansatte medarbejdere ved “automatisk træk over  
lønnen”. Øvrige medlemmer betaler efter aftale med foreningens kasserer.  
 
 
§ 6 Regnskabsår og medlemskab  

Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober. Medlemskab er bindende for et  
regnskabsår ad gangen. For at deltage i udlodningen skal der være betalt kontingent for  
hele det regnskabsår, for hvilket udlodningen er gældende.  



 

 

§ 7 Ind- og udmeldelse  

1. Indmeldelse kan ske til enhver tid hos kassereren mod betaling af kontingent fra 
regnskabsårets begyndelse.  

 
2. Udmeldelse må ske skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 15. oktober. 
 
3. Fratræder en medarbejder fra Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet, ophører 

medlemskabet, dog kan vedkommende ved fortsat kontingentydelse bevare sit medlemskab 
og derved deltage i lodtrækningen, indtil første gevinst er opnået  
efter fratrædelsestidspunktet. 

Et medlem, der går på pension, vil kunne fortsætte medlemskabet på de sædvanlige 
betingelser.  

 
4. Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted. 
 
 

§ 8 Udlodning  

1. De indkøbte værker, min. antal svarende til 10% af medlemstallet, fordeles årligt ved        
udlodning i forbindelse med generalforsamlingen i november måned.  

2. Et førsteårs medlem deltager i lodtrækningen med 1 lod første år, 2 lodder andet år,  
3 lodder tredje år osv. 
Et medlem kan højest erhverve en kunstgenstand pr. udlodning. 
Et medlem kan afslå at modtage en kunstgenstand i forbindelse med udtrækning. Medlemmet  
beholder sine optjente lodder svarende til at udtrækningen ikke har fundet sted.  
Kunstgenstanden udloddes umiddelbart herefter til et andet medlem. 
Efter hver modtagelse af en kunstgenstand deltager medlemmet de følgende 3 år med 1  
lod, derefter igen med stigende antal lodder.  

 
3. Et genoptaget medlem deltager med 1 lod i 3 medlemsår, regnet fra sidste erhvervelse  
 af en kunstgenstand.   
  
4. Er der forløbet 10 år uden et medlem er blevet udtrukket til en kunstgenstand, går  
 dette i det efterfølgende år forlods ind i udlodningen. Dersom flere medlemmer må  
 vælge forlods, afgøres rækkefølgen ved en indbyrdes lodtrækning.  
 Et medlem er udtrukket, selv om det afslår at modtage en kunstgenstand. Medlemmet  
 får efterfølgende tillagt lodder efter reglerne i stk. 2.  
 
5.     Udtrukne medlemmer vælger straks en kunstgenstand i udtrækningsrækkefølgen, enten   

 personligt eller ved en stedfortræder.  
Er et medlem ikke repræsenteret, viger han eller hun for de efterfølgende i rækken.  

 
6.     Uafhængig af den årlige bortlodning kan bestyrelsen beslutte, at der hvert andet år  
 trykkes et original grafisk værk til samtlige medlemmer. Der vil hertil blive hensat min.  

10% af kontingentet. Såfremt bestyrelsen ikke kan få lavet særtryk til medlemmerne  



 

 

for det hensatte beløb, er bestyrelsen bemyndiget til at udskyde særtrykket et år.  
 
 

§ 9 Foreningens ophør eller ændringer af vedtægterne  

1. Opløsning af foreningen eller ændringer af vedtægterne kan kun ske på en  
generalforsamling, der dog skal indkaldes med 14 dages varsel.  
Mindst 1/3 af medlemmerne eller bestyrelsen kan kræve afstemning om en 
vedtægtsændring, idet samtlige medlemmer tilstilles formuleret forslag samtidig med 
indkaldelsen til generalforsamlingen.  
Til gyldig beslutning kræves, at 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor.  
Afstemning herom kan ske ved fuldmagt. 
Opnås der ved en sådan generalforsamling ikke det fornødne flertal, kan der inden en 
måned indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med 14 dages varsel. Denne 
generalforsamling er, uanset det fremmødte antal medlemmer, beslutningsdygtig, idet 
der nu kun kræves 3/4 af de fremmødte stemmer til afgørelse af ovennævnte opløsning 
eller vedtægtsændringer.  

 

2. I tilfælde af foreningens opløsning tilbagebetales de i kassen forekomne midler ikke, men for       
restbeløbet indkøbes kunst, der fordeles ved en afsluttende udlodning, der afholdes senest en 
måned efter, at beslutningen om opløsning er truffet.  
 
 

§ 10 Udstilling 

Udstillingerne fordeles, så alle lokaliteter ved Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet 
tilgodeses. Fordelingen sker efter bestyrelsens beslutning. 
   

 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11.3.2014. 
 


