
         
 
 
 

Foreningen af kunsthaller i Danmark  
Vedtægter 

1. Navn  
Foreningen af Kunsthaller i Danmark  
 
2. Formål  
Foreningens formål er dels at varetage de danske kunsthallers interesser, at medvirke til en fortsat 
professionalisering af kunsthallerne, samt at arbejde for formidling af national og international 
samtidskunst.  
 
3. Medlemmer  
Som medlemmer kan optages, på generalforsamlingen, danske kunsthaller, der primært  
arbejder med nutidskunst på et professionelt og nonkommercielt grundlag. Det er en  
forudsætning, at institutionens leder er kunsthistoriker eller har tilsvarende kvalifikationer  
og er fuldtidsansat. Udenlandske kunsthaller og danske kunstmuseer kan optages som  
associerede medlemmer uden stemmeret.  
 
4. Generalforsamling  
Stk.1. Generalforsamlingen afholdes senest 10. juni og indkaldes med vedlæggelse af dagsorden, 
regnskab og forslag til kontingent med tre ugers varsel. Ekstraordinær  
generalforsamling indkaldes med samme varsel og indkaldelse finder sted,  

når mindst halvdelen af bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer kræver  
det med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.  

 
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:  
1) Valg af dirigent  
2) Godkendelse af beretning  
3) Godkendelse af regnskab  
4) Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år samt af 
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budget for det nye regnskabsår, herunder fastsæt-  
telse af kontingent.  

5) Valg af bestyrelse og suppleant  
6) Valg af revisor  
7) Forslag om nye medlemmer  
8) Forslag fra medlemmerne  
9) Vedtægtsændringer  
10) Fastsættelse af sted for næste generalforsamling  
11) Eventuelt  
 
Stk. 3. Forslag skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før general- 

forsamlingen. Senest 2 måneder før generalforsamlingen skal bestyrelsen ved  
skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem indkalde forslag.  

Bestyrelsens forslag og de indkomne forslag udsendes til medlemmerne sammen  
med generalforsamlingsindkaldelsen.  

 
Stk. 4. I generalforsamlingen kan hvert medlem deltage med en eller flere repræsentanter for 
medarbejdere og bestyrelse. Ved afstemninger kan hvert medlem kun afgive én  
stemme.  

 
Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.  
 
Stk. 6. Der kan stemmes ved fuldmagt.  
 
5. Bestyrelsen  
Stk. 1. Foreningen ledes og dens midler administreres af en bestyrelse på 3 medlemmer, der for 2 år 
ad gangen vælges på generalforsamlingen blandt lederne af de kunsthaller, som er medlemmer af 
foreningen. Max. 2/3 dele af bestyrelsens medlemmer kan være fra kunsthaller i Storkøbenhavn. På 
generalforsamlingen i ulige år vælges 1 medlem og i lige år 2. På generalforsamlingen vælges 
endvidere 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for et år ad gangen blandt de samme  
personer, som kan vælges til bestyrelsen.  
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Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og suppleant kan genvælges, dog maksimalt to gange.  

Efter en periode ude af bestyrelsen kan tidligere bestyrelsesmedlemmer dog stille  
op igen.  

 
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Der kan ansættes en 
lønnet sekretær udenfor bestyrelsens kreds.  
 
Stk. 4. Bestyrelsens formand kan lønnes, den øvrige bestyrelse er ulønnet. Rejseudgifter dækkes i 
overensstemmelse med statens regler.  
 
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.  
Ved stemmelighed er formandens, ved dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.  
 
Stk. 6. Ved behandling af sager, der udelukkende vedrører den enkelte kunsthal, skal  

bestyrelsen forhandle med dens ledelse, før der træffes beslutning eller afgives  
udtalelse.  

 
Stk.7. Bestyrelsen aflægger på generalforsamlingen beretning om foreningens virksomhed siden 
sidste generalforsamling.  
 
Stk. 8. Bestyrelsen forelægger på generalforsamlingen endvidere revideret regnskab for  

det afsluttede regnskabsår samt forslag til medlemskontingentets størrelse.  
 
Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
 
6. Regnskabsforhold  
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret og foreningen tegnes af den valgte  

formand samt en af formanden udpeget medarbejder fra en af kunsthallerne.  
 
Stk. 2. Årsregnskab for det foregående år revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor og 
forelægges på generalforsamlingen med dennes bemærkninger efter at  
have været udsendt til medlemmerne med dagsorden.  
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7. Vedtægtsændringer  
Ændringer i vedtægterne kan ske på generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed, såfremt  
halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret eller skriftligt overfor bestyrelsen har  
tilkendegivet deres stilling. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan forslagene til  
vedtægtsændringer genfremsættes på den følgende generalforsamling eller på en ekstraordinær 
generalforsamling, der indkaldes med tre ugers varsel, og kan da vedtages med simpel 
stemmeflerhed. Ændringsforslag fremsendes skriftligt med dagsordenen for  
generalforsamlingen.  
 
8. Ophør  
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling  
stemmer herfor.  

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling med  
ændringer vedtaget på generalforsamlingen 27. marts 2000 samt ændringer i §2, §3, §4 stk. 1,  
2, §5 stk. 1, 2, 3 samt §6, stk. 1 og § 9 på den ekstraordinær generalforsamling dato 4. oktober  
2016. 
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