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Foreningen Åbne Døre – Odense 
Vedtægter d. 30.04.2019 

 

Foreningens formål:  

- at vise, at der findes kunst, kunsthåndværk og design i Odense.  
- at invitere folk indenfor til et møde med de udøvende kunstnere 
- at skabe dialog med dem, der kigger på kunst, omgiver sig med kunst 
- at sælge vores værker 
- at lave et netværk for kunstnere, der vil åbne dørene til deres værker og arbejde 
- at lave et samlet begivenhed arrangement i byen, så det batter noget. 

 
Det gøres ved en årlig fælles begivenhed ’Åbne Døre’. Første gang i oktober 2019. 
Andre tiltag kan komme til. 
 

   Foreningens Adresse:  
Foreningen har til huse i Filtværket, Ørstedgade 20 TV, 5000 Odense C. 

 
   Medlemskab: 

Medlemmer skal være udøvende kunstnere eller kunsthåndværkere med værksted i Odense Kommune. 
Det kan være professionelle eller udøvende i fritiden. Kunstnerens værker skal kunne ses på egen 
hjemmeside eller anden digital platform.  
En forenings medlemskab er repræsenteret ved en person, som bestyrelsen kan kontakte. I forhold til 
møder og arrangementer kan alle foreningens medlemmer deltage. Foreningen kan tilknytte en 
hjemmeside efter eget valg.  
Medlemsskabet gælder for et år – april til marts det efterfølgende år. 
 

    Kontingent 
300 kr. om året. 
Kontingent bruges til varer og tjenesteydelser, som understøtter foreningens formål. Det kan fx være 
tryk af plakater eller brochurer, webhosting og domæne, samt andre effekter til PR.  
Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter, hvis ikke der er betalt kontingent. 

 
   Generalforsamling: 

Generalforsamling afholdes hvert år omkring d.1. maj.  
Alle medlemmer kan stemme. 
Fristen for indkaldelse er 4 uger og samtidigt sendes kontingentopkrævning ud. 
Dagsorden er åben for medlemmers forslag, og den skal sikre at vedtægterne er opdaterede i forhold til 
foreningens formål og efter medlemmernes behov. 
Ved ekstraordinær generalforsamling skal medlemmer indkaldes med mindst 7 dages varsel og med en 
begrundet problemstilling. 
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Ændringer af vedtægter:  

Beslutninger om ændringer af vedtægter skal godkendes på generalforsamlingen ved en afstemning. 
Der skal 2/3 fremmødte stemmer til for at vedtage et forslag.  
Frist for indsendelse forslag til vedtægtsændringer er senest 1.4. inden generalforsamlingen samme år 
og skal sendes ud samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

   
   Bestyrelse: 

Der skal vælges en bestyrelse på 3 og en suppleant, som træder til  ved sygdom eller udmeldelse.  
Suppleant har stemmeret i bestyrelsen.  
Bestyrelsen mødes max. 3 gange om året. 
Bestyrelsen er på valg hvert år. Der skal vælges en formand og en kasserer. 
Bestyrelsen skal varetage og tage beslutninger som understøtter foreningens interesser.  
Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til medlemmer efter behov og samtykke fra det enkelte medlem. 
Der kan holdes medlemsmøder med passende mellerum, hvor opgaver aftales. 

 
   Økonomi: 

Regnskab laves af kasseren, som også er ansvarlig for administrationen af foreningens konto. 
Regnskabet fremlægges hvert år til generalforsamlingen. Foreningen må ikke generere et underskud. 
Ved udbetalinger skal der altid være to underskrifter fra bestyrelsen som verificerer beløbet.  
Hvis et medlem køber materialer uden kasserens godkendelse hæfter vedkommende selv. 
En udefrakommende fagperson skal godkende regnskabet inden det fremlægges på 
generalforsamlingen. 

   
   Udmeldelse af foreningen 

Man kan melde sig ud ved ikke at forny sit medlemskab og samtidig give foreningen besked om det. 
Man kan ikke få kontingent retur ved udmeldelse midt i medlemsåret. 

 
   Opløsning af foreningen: 

Opløsning af foreningen skal ske på generalforsamlingen ved en flertalsafstemning.  
Overskydende økonomi skal doneres til aktiviteter, der understøtter foreningens oprindelige formål. 

 
 

	


