Januar 2018
Vedtægter for foreningen Galleri Hou, Kunst og Kulturhus
§1. Foreningens navn er "Galleri Hou."Kunst og Kulturhus, og foreningen er
hjemmehørende i på adressen Nørregade 19,Hou, 9370 Hals.
§2. Foreningens formål er at formidle kunstoplevelser i Nordjylland, herunder
løbende udstillinger i Galleriet, arbejdende kunstnere og kursus for almen
befolkningen i relevante kunstarter, såsom glas, maling og andre lignende
aktiviteter til gavn for hele befolkningen i hele Nordjylland, med særligt fokus på
den østlige del af Nordjylland og omkring Hals. Herudover er formålet at skabe
muligheder for nye ”uprøvede” kunstnere, som kan afprøve deres evner og ønsker
om at være kunstnere
§3. Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens formål,
ligesom der optages erhvervsmedlemmer
§4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 - 7 personer, valgt af
generalforsamlingen.
§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i november måned og indkaldes ved
brev/mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder planer for næste års udstillinger
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af beløb til indkøb af kunst til næste års lodtrækning blandt
medlemmerne
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fremlæggelse af budget
8. Valg til bestyrelsen. I lige år er 2 på valg. I ulige år er 3 på valg.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Lodtrækning blandt medlemmer om indkøbt kunst
13. Eventuelt.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal, herfra dog
undtaget §10 og §11.
Stk. 6. Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis blot et af de tilstedeværende
medlemmer ønsker det. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der
skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
§6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen vedtaget dette,
eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at
beslutningen er truffet af bestyrelsen eller anmodningen fremsat, jf. ovenstående
stk 1.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved brev, alternativt emailindeholdende dagsorden, til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
§7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær,
kasserer
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter valg, dog gerne i
umiddelbar tilknytning til generalforsamlingen
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Stk. 5. Bestyrelsen fører protokol over dens beslutninger samt tilser, at der føres
protokol over generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 6. Bestyrelsen indkøber kunst til bortlodning blandt foreningens medlemmer.
Kunstværkerne købes blandt galleriets udstillere på en sådan måde, at flest muligt
udstillere repræsenteres.

§8. Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Stk. 2. Regnskab skal afleveres til revisor senest 14 dage før ordinær
generalforsamling.
Stk. 3. Regnskabet skal indeholde en fuldstændig medlemsfortegnelse.
Stk. 4. Foreningen tegnes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 5. Optagelse af lån, samt salg eller pantsættelse af fast ejendom afgøres af
generalforsamlingen.
Stk. 6. Ingen i foreningen hæfter personligt for foreningens forpligtelser, kun
foreningen selv ved sine midler.
§9. Foreningens medlemmer har ret til 15% rabat ved køb fra galleriets udstillinger.
Dette gælder ikke ved køb i galleriets udsalg, Galleri Butikken
Stk. 2. Foreningens medlemmer indbydes ved brev alternativt via e-mail åbningen af
galleriets udstillinger.
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling foretages udlodning af den af
bestyrelsen indkøbte kunst. 2/3 af værkerne udloddes blandt generalforsamlingens
fremmødte. Resten udloddes blandt samtlige medlemmer.
§10. Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en
generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne er fremsendt sammen med den
udsendte dagsorden.
§11. Foreningen kan kun opløses, hvis der er 2/3 flertal herfor på to hinanden
følgende generalforsamlinger.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler en anden kulturel
forening eller en kulturel institution i Hou efter generalforsamlingens bestemmelse.
Dirigent på generalforsamlingen
2017 og 2018: John Buhl
Oprindelig vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling tirsdag den 7. december 1999 med
efterfølgende ændringer, vedtaget på generalforsamlingen søndag den 9. marts 2008, november 2017 og
januar 2018

