
Side 1/ 
 

Den 1. maj 2014 

 

Vedtægter for kunstforeningen v/Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 
 

§1 Foreningens navn 

 StatsKunsten. 

§2 Foreningens formål 

At fremme interessen for kunst på Institut for Statskundskab samt at indkøbe 

kunstgenstande og arrangere bortlodning af disse blandt foreningens medlemmer. 

§3 Medlemskab 

Stk. 1. Som medlem kan optages ansatte og tidligere ansatte ved Institut for 

Statskundskab, Aarhus Universitet. 

Stk. 2. Indmeldelse kan ske til enhver tid. 

Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer. 

Stk. 4. Hvis et medlem går på orlov, kan medlemsskabet fortsætte på de 

sædvanlige vilkår i orlovsperioden, såfremt medlemmet ønsker det og indbetaler 

det årlige kontingent. 

§4 Kontingent 

 Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Stk. 2. Kontingentet indbetales til foreningens kasserer én gang årligt og senest 

én måned efter generalforsamlingen. 

Stk. 3. Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelse 

§5 Generalforsamling 

 Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang om året i februar 

måned. 

Stk. 3. Indvarsling til generalforsamling skal bekendtgøres med mindst 14 dages 

varsel ved meddelelse til medlemmerne. 

Stk. 4. Forslag, der ønskes medtaget på dagsordenen, skal være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 5. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 

 Valg af dirigent 

 Valg af referent 

 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 



Side 2/ 
 

 Fastsættelse af kontingent 

 Indkomne forslag 

 Valg af bestyrelsen samt én suppleant 

 Valg af revisor samt én revisorsuppleant 

 Eventuelt 

Stk. 6. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der 

har betalt kontingent. 

Stk. 7. Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. 

Stk. 8. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, dog kan 

vedtægtsændringer kun vedtages, når mindst 1/3 af medlemmerne enten er til 

stede eller ved mail til formanden har afgivet stemme og 3/4 heraf stemmer 

derfor. Mailen skal være formanden i hænde senest dagen før 

generalforsamlingen. 

Stk. 9. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen 

sammenkalde til en ny generalforsamling snarest og senest i løbet af 14 dage, 

som da er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. 

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens 

beslutning eller på begæring af mindst 20% af medlemmerne. 

Stk. 11. Det er dirigentens ansvar, at der vælges en referent til at føre referat fra 

generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten. 

§6 Regnskab 

Stk. 1. Foreningen er stiftet den 5. april 2013, og regnskabet afsluttes første gang 

den 31.12.2013. Herefter følger regnskabet kalenderåret. 

Stk. 2. Foreningens regnskab skal være revisor i hænde senest 8 dage før 

afholdelse af generalforsamlingen. 

§7 Bestyrelse 

Stk. 1. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer. Valg til bestyrelsen 

sker for ét år ad gangen. 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og én suppleant. 

Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. 

Stk. 5. Der skal føres referat over bestyrelsens beslutninger. 

§8 Foreningens midler 

Stk. 1. Bestyrelsen har fuldmagt til at bruge foreningens midler til at indkøbe 

kunst og lave arrangementer, der kan fremme interessen for kunst. 
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§9 Udlodning af kunst 

Stk. 1. Indkøbte kunstgenstande udstilles forud for lodtrækningen på foreningens 

hjemmeside. 

Stk. 2. For at deltage i lodtrækningen om kunstgenstande skal der være betalt 

kontingent i indeværende regnskabsår. 

Stk. 3. Hvert medlem deltager i lodtrækningen med et lod, hvortil lægges det 

antal lodder, som medlemmet har opsparet. 

Stk. 3. I det omfang foreningens midler tillader det, vil der blive foretaget en 

lodtrækning hvert år. Lodtrækningen vil ske i forlængelse af den ordinære 

generalforsamling. 

Stk. 4. Udlodningen foregår ved simpel lodtrækning blandt medlemmerne, som 

herefter efter tur kan vælge den kunstgenstand, som medlemmet måtte ønske. 

Ønsker medlemmet ikke at vinde nogen af kunstgenstandene, kan medlemmet 

vælge ikke at modtage en kunstgenstand. 

Stk. 5. Et medlem kan kun vinde én gevinst ved hver lodtrækning. 

Stk. 6. Medlemmer, der ikke personligt kan være til stede ved udtrækningen, kan 

deltage ved at aflevere en skriftlig fuldmagt samt en liste over prioriterede emner 

til bestyrelsen. 

Stk. 7. Kunstgenstande, der ikke er udtaget/afhentet senest 4 uger efter 

udlodningen, tilfalder foreningen til udlodning på næste års generalforsamling. 

Stk. 8. Medlemmer, der ikke modtager en kunstgenstand, optjener et ekstra lod, 

der indgår i næste års lodtrækning. Medlemmer opsparer et ekstra lod for hvert 

år, hvor vedkommende ikke modtager en kunstgenstand. 

Stk. 9. Når et medlem modtager en kunstgenstand, sættes nulstilles opsparingen. 

§10 Opløsning af foreningen 

Stk.1. Foreningen kan kun opløses på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 

40% af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 stemmer for opløsning. 

Stk. 2. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen 

sammenkalde til en ny generalforsamling snarest og i løbet af 14 dage, som da er 

beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. 

Stk. 3. I tilfælde af opløsning vil foreningens kunstgenstande og evt. 

kontantbeholdninger blive udloddet til foreningens medlemmer eller tilfalde 

kunstformål på Institut for Statskundskab. 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling via email den 1. maj, 2014. 

 

 

_________________________   ________________________ 

Susanne Vang, Referent      Søren Serritzlew, Formand 


