1. Navn og hjemsted:
Mariagerfjord Kunstrute, med hjemsted c/o Visitmariagerfjord, Torvet 1, 9550 Mariager
CVR nr xxxxxxx
2. Formål:
Foreningens overordnede formål er at fremme eksponeringen af kreativitet, kunst og
kunsthåndværk i Mariager Fjord området, samt arbejde på at tiltrække eksterne
besøgende og turister. Yderligere bidrages der til et godt kollegialt samarbejde
medlemmerne imellem. Dette føres ud i livet ved:
- tager initiativer til fælles markedsføring
- samarbejder med det lokale handels- og turisterhverv om udgivelse af en fælles trykt
guide
- at foreningen kan endvidere tage initiativ til afholdelse af arrangementer med afsæt i
udbredelse af kendskabet til kreativitet, kunst og kunsthåndværk i Mariager Fjord
området.
3. Betingelse for medlemskab:
Som medlem kan optages personer og foreninger, der er udøvende inden for kreativitet,
kunst og kunsthåndværk, samt personer, foreninger og virksomheder, der enten
formidler eller arbejder på at fremme, og/eller drive handel med kreativitet, kunst og
kunsthåndværk i og omkring Mariagerfjord Kommune.
En person, forening eller virksomhed, der ønsker optagelse i foreningen, fremsender
anmodning om optagelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske ved kontingentperiodens
udløb som følger kalenderåret.
4. Udelukkelse:
Gør et medlem sig skyldig i et forhold, som efter bestyrelsens skøn gør vedkommende
uværdig eller uegnet til at være medlem af foreningen, kan bestyrelsen suspendere
medlemmet med øjeblikkelig virkning. Spørgsmålet om eksklusion kan, efter
medlemmets krav, behandles på førstkommende ordinære generalforsamling.
4. Foreningens myndigheder (bestyrelse m.v.):
Bestyrelsen består af 3 - 5(fem) medlemmer. Bestyrelsen konstiturerer sig selv med formand,
næstformand og sekrætær. Medlemmerne af
bestyrelsen skal bo og virke i Mariagerfjord kommune. Bestyrelsesmedlemmer vælges
for en to-årig periode og afgår skiftevis
Derudover vælges evt. 2(to) suppleanter, som kan deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Der vælges en kasserer, og en hjemmesideansvarlig. Disse behøver ikke svære medlemmer af
bestyrelsen.
Suppleanter vælges for 1(et) år.
Revisor vælges for 1(et) år.
Evt. revisorsuppleant vælges for 1(et) år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden er til stede.
En nyvalgt bestyrelse konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over bestyrelsesmøder og
generalforsamling.
6. Medlemmernes rettigheder og pligter:
Et medlemskab af MFK kunstrute indebærer optagelse på evt. hjemmeside, medtagelse i

kunstruteguide og annoncer i forbindelse med promovering af arragementer afhold af Mariagerfjord
Kunstrute. Medlemmerne skal inden, en af bestyrelsen fastsat deadline,
indsende opdaterede oplysning og billeder til brug for ovennævnte annoncering.
7. Økonomi
Foreningen tilvejebringer sin økonomi gennem medlemmernes og samarbejdspartneres
bidrag og offentlige tilskud. Kontingentets størrelse vedtages af generalforsamlingen
efter oplæg fra bestyrelsen og kan afregnes årligt eller halvårligt efter aftale.
8. Generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen.
Derudover kan en ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 1/3 af
medlemmerne, når den ønskede dagsorden samtidig anføres.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af januar kvartal.
Den ordinære generalforsamling indkaldes på e-mail til medlemmerne og via
hjemmesiden af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med flg. dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Formandens beretning.
03. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
04. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende
år.
05. Drøftelse af indkomne forslag.
06. Drøftelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
07. Valg af medlemmer til bestyrelsen,.
08. Valg af 2(to) suppleanter til bestyrelsen.
09. Valg af revisor samt revisor suppleant.
10. Eventuelt
Bemærk: Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen på e-mail senest 8 dage før
generalforsamlingen
9. Tegningsret:
Foreningen tegnes af foreningens formand eller af 2 (to) medlemmer af bestyrelsen i
forening. Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, og der kræves
en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
10. Revision og regnskab:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisorerne skal gennemgå det samlede
regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med
revisorpåtegning.
11. Vedtægtsændringer:
Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3
af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig skal bestyrelsen
inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3
af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget er dette vedtaget
uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
12. Opløsning:
Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. For at opløsning kan finde sted skal mindst ½ af klubbenrs
stemmeberettigede medlemmer være til stede og til vedtagelse af forslaget kræves at
mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås der flertal på

generalforsamlingen, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset
hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved foreningens opløsning kan foreningens formue ikke tilgå foreningens medlemmer,
men alene anvendes til aktiviteter der fremmer foreningens formål i Mariagerfjord
Kommune. Beslutning om anvendelse af formuen kan kun træffes af
generalforsamlingen. Hertil er simpelt flertal tilstrækkeligt. Til gyldig beslutning om
foreningens ophør kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende
generalforsamlinger, af hvilke det sidste afholdes mindst 14(fjorten) dage og højest 1(en)
måned efter det første.
Opdateringer/ændringer således vedtaget på generalforsamlingen Mariagerfjord
den 31. marts 2016

