
                                      V E D T Æ G T E R 
 
                 Foreningen KulturStationen, Humlebæk November 2018 
  
§ 1 Foreningens navn 
1.1 Foreningens navn er KulturStationen og foreningen har hjemsted i Humlebæk, Fredensborg 
kommune.  
  
§ 2 Formål 
2.1 Foreningen er en folkeoplysende almennyttig forening med det formål 
-at arbejde aktivt for at udvikle Humlebæks Centrum til et kreativt og kulturelt samlingspunkt, som 
understøtter Humlebæks position som kulturby 
-at arbejde aktivt for at den kommunale planlægning af Humlebæks Centrum til stadighed har 
kulturelt orienteret målsætning og høj arkitektonisk kvalitet 
-at kortlægge viden om ønsker og muligheder for kulturelle aktiviteter og samarbejder i Humlebæk 
og omegn 
-at afprøve, udvikle og oplyse om ideer om kulturelle aktiviteter og samarbejder til gavn for 
foreninger, borgere og gæster i Humlebæk og den øvrige kommune 
-at varetage kulturelle aktiviteter i det gamle posthus i Humlebæk. 
       
§ 3 Medlemskab 
3.1 Alle med bopæl i eller tilknytning til Fredensborg kommune, som kan tilslutte sig foreningens 
formål, kan blive medlem. 
  
§ 4 Kontingent 
4.1 Kontingentet for det kommende kalenderår fastsættes på den forudgående ordinære 
generalforsamling. 
  
§5 Generalforsamling 
5.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed. 
5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af november måned. 
  
5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på skriftlig 
begæring af mindst 2/3 af medlemmerne. Begæringen tilstilles formanden med angivelse af de 
emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 1 
måned efter begæringens modtagelse. 
5.4 Generalforsamlinger indvarsles skriftligt pr. mail senest tre uger før afholdelsen. 
5.5 Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde: 
  
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning ved formanden. 
3. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år 
5. Orientering fra udvalg 
6.Behandling af indkomne forslag. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
9. Valg af revisor (for 1 år ad gangen). 



10. Eventuelt. 
  
5.6 Enhver generalforsamling ledes af generalforsamlingens valgte dirigent.  
5.7 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 
5.8 På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på  op til 9 medlemmer + 2 suppleanter. 
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvert fremmødte medlem har et 
antal stemmer svarende til antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg. Man kan dog kun stemme én 
gang på hver kandidat. 
5.9 Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbar til bestyrelsen. Vælges en forening som 
bestyrelsesmedlem kan denne kun repræsenteres ved ét navngivet medlem af foreningen. 
5.10 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal bortset fra de i § 9 
og 10 anførte tilfælde. Hvert medlem har én stemme. Afstemningen sker ved håndsoprækning 
medmindre et medlem kræver skriftlig afstemning.  
5.11 Der føres referat over generalforsamlingen, og referatet godkendes af dirigenten og referenten. 
  
§ 6 Bestyrelse 
6.1 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse. Desuden nedsætter bestyrelsen udvalg til varetagelse 
af specifikke arrangementer og opgaver. De ansvarlige for udvalgene skal til hver en tid være 
medlemmer af foreningen. 
6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 
Formanden leder forhandlingerne ved møderne, der afholdes efter behov ved formandens 
indkaldelse. Bestyrelsesmøde skal herudover afholdes, såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 
kræver det. 
6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Alle bestyrelsens 
beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. Der skal føres referat over beslutningerne på møderne. 
  
6.4 Bestyrelsesmøderne er åbne for alle foreningens medlemmer. Hvis der er særlige eller 
personfølsomme hensyn, kan bestyrelsen vælge at mødet eller dele heraf holdes lukket. 
  
§ 7 Daglig drift 
7.1 KulturStationens daglige drift varetages af bestyrelsen samt af udvalg og medlemmer. 
7.2 Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde og opdatere foreningens forretningsorden 
  
§ 8 Tegningsret 
8.1 Foreningen tegnes af formanden, kassereren og mindst ét andet bestyrelsesmedlem. Foreningens 
regnskabsår er 1/11-31/10 
 
 
8.2 Foreningens formue skal være anbragt i et pengeinstitut. 
8.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende 
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
8.4 Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
  
§ 9 Vedtægtsændringer   
9.1 Til vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer 
for. 



  
§ 10 Foreningens opløsning 
10.1 Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling fremmødte 
stemmer for. Ved foreningens opløsning overgår foreningens formue til et folkeoplysende og 
almennyttigt formål i Fredensborg Kommune.  
  
Vedtaget på generalforsamling den 24. november 2018. 
  
 


