Vedtægter for Foreningen KulturenRebild
§ 1 Navn
Foreningens navn er KulturenRebild.
§ 2 Hjemsted
Foreningen er hjemhørende i Rebild kommune.
§ 3 Formål
Foreningen har til formål at samle og formidle kendskab til kulturelle arrangementer i hele Rebild kommune.
Arrangementer formidles gennem husstandsomdelt blad, hjemmeside, begge under navnet KulturenRebild.
Arrangører, som er medlem af foreningen, kan anvende produkterne til formidling af deres arrangementer efter
gældende aftale. Foreningen drives med henblik på at sprede kendskabet til de kulturelle aktiviteter i kommunen og
udbygge platforme, hvorfra formidlingen foregår.
§ 4 Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages foreninger, organisationer, institutioner, virksomheder og privatpersoner fra
Rebild kommune, som kan tilslutte sig foreningens formål i § 3.
§ 5 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Det tilstræbes at dække hele
Rebild kommune. På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden og tilrettelægger den indbyrdes opgavefordeling.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser, men er alene underkastet dansk rets
almindelige ansvars – og erstatningsregler.
§ 6 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel.
Indkaldelse skal indeholde en dagsorden, der omfatter
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse
4. Valg til bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller et flertal af foreningens medlemmer.
§ 7 Regnskab og budget
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet udarbejdes af bestyrelsen og revideres af generalforsamlingens valgte revisor. Bestyrelsen udarbejder et
budget før der disponeres i forbindelse med kommende aktiviteter. Udbetaling af foreningens midler anvises af
foreningens kasserer.
§ 8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan gennemføres af generalforsamlingen og kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer
§ 9 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 10 Foreningens ophør
Beslutning om foreningens ophør kan træffes på en generalforsamling og med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Ved foreningens ophør beslutter generalforsamlingen, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver.
Vedtaget under den stiftende generalforsamling, Skørping den 11. februar 2019.

