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Navn og hjemsted
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1.
Foreningens navn er KØS Klub (Tidl. Kunstmuseet Køge Skitsesamlings Venner).
Foreningen er en landsforening med hjemsted i Køge.
Foreningens adresse er c/o KØS Museum for kunst i det offentlige rum (Tidl.
Kunstmuseet Køge Skitsesamling), Nørregade 29, 4600 Køge
Foreningens formål
2.
Foreningens formål er at støtte KØS Museum for kunst i det offentlige rums
virksomhed og at fremme kendskabet hertil.
Det er foreningens hensigt, at dette formål bl.a. fremmes ved at søge samarbejde
med og etablere kontakt med andre formidlende institutioner af lignende
karakter, såvel i lokalområdet som udenfor.
3.
De midler, som anvendes for at opfylde foreningens formål, vil være årsbidrag fra
foreningens medlemmer, donationer, samt på anden vis tilvejebragte midler.
Medlemmer og kontingent
4.
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, institutioner og firmaer.
Medlemskabet giver gratis adgang til KØS Museum for kunst i det offentlige rum,
såvel den permanente samling som særudstillinger, ligesom medlemmerne
forventes at kunne tilbydes rabat ved køb af museets egne publikationer (bøger,
kataloger, plakater, postkort og lignende.)
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens adresse med mindst 1 måneds varsel
til udløbet af et kalenderår.
Undladelse af at betale kontingent trods påmindelse vil efter udgangen af marts
måned have samme virkning som udmeldelse.

Foreningens ledelse
5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 personer, hvoraf 8 vælges på foreningens
ordinære generalforsamling.
Den til enhver tid værende faglige leder af KØS er født permanent medlem af
bestyrelsen, men kan ikke være formand eller næstformand herfor. Kunstmuseets
øvrige medarbejdere kan ikke vælges til bestyrelsen.
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Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen inklusiv formanden eller
næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens/næstformandens
stemme udslagsgivende.
Halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer afgår ved lodtrækning efter de
første 2 år. Derefter afgår hvert år halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer
efter tur.
Genvalg kan finde sted.
Generalforsamling
6.
Foreningens årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april
efter skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel.
Eventuelle forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dages før
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og indkaldelse
finder sted, når mindst halvdelene af bestyrelsen eller 25 af foreningens
medlemmer kræver det, med angivelse af dagsorden for den ekstraordinær
generalforsamling.
7.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse og godkendelse af reviderede årsregnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af 2 revisorer.
Eventuelt.

Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel flertalsafgørelse med
undtagelse af beslutninger efter §10

Tegningsret
8.
Foreningens tegnes af bestyrelsens formand, bestyrelsens næstformand eller af to
bestyrelsesmedlemmer i forening.
Foreningens juridiske og skattemæssige status
9.
Foreningen er en almennyttig forening og som sådan skattefri. Foreningen søges
godkendt af Statsskattedirektoratet til skatte- og afgiftsfrit at kunne modtage arv
og gaver.
Vedtægtsændringer og opløsning
10.
Vedtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kan
kun ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, som varsles
skriftligt med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen skal fremsendes
de fuldstændige forslag til de foreslåede ændringer. Her skal mindst ¾ af de
fremmødte stemme for forslaget, før dette kan betragtes vedtaget.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på begæring af et flertal på den
ordinære generalforsamling, af et flertal i bestyrelsen eller på begæring af 25 af
foreningens medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue KØS Museum for
kunst i det offentlige rum.
Regnskabsår, regnskab og revision
11.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskab udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for god
regnskabsetik.
Foreningens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.
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