Vedtægter for FILM6000
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er FILM

6000. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at skabe og/eller styrke filmmiljøet, filmkulturen og filmkunsten i Kolding City, samt
styrke interessen for filmen og dens mange facetter.
Dette kan ske ved bl.a. at drive en offentlig cafebiograf efter art-cinema principperne, arrangere udstillinger og
deltage i tværkulturelle aktiviteter, der kommer en videre kreds til gode.

§ 3 Anvendelse af foreningens midler
Foreningens midler må udelukkende anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 4 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der har interesse i at støtte foreningens formål. Der skelnes mellem
enkeltmedlemmer, der er valgbare og har stemmeret, og støttemedlemmer (institutioner, virksomheder, foreninger m.m.), der hverken er valgbare eller har stemmeret.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og når et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for
at afvise indmeldelse. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som åbenlyst handler illoyalt eller i strid med foreningens formål og lovligt vedtagne beslutninger. Såfremt den der søger optagelse, eller den der ekskluderes
ønsker det, kan beslutningen indbringes på den først kommende generalforsamling. Beslutningen har ikke opsættende virkning.

§ 5 Kontingent
Medlemskab er gyldigt, når medlemskontingentet er betalt. Kontingentstørrelsen fastsættes på den årlige
generalforsamling. Kontingentperioden fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af april måned.
Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Formandens beretning for det forløbne år.

3.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for godkendelse

4.

Fastsættelse af kontingent.

5.

Indkomne forslag

6.

Valg til bestyrelsen

7.

Valg af 2 suppleanter
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8.

Valg af revisorer

9.

Eventuelt

§ 7 Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlinger indvarsles med mindst 10 dages varsel ved skriftlig indbydelse til medlemmerne eller ved
annoncering i mindst et lokal blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsordenen.
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling skal også ske med mindst 10 dages varsel og på samme måde
som ordinær generalforsamling.

§ 8 Ekstra ordinær generalforsamling
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at et flertal af bestyrelsen eller
mindst 1/5 af medlemmer fremsætter skriftligt begrundet ønske herom med angivelse af dagsorden. Varsel som
i § 7.

§ 9 Beslutninger
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved
almindeligt stemmeflertal. Der kan kun træffes beslutninger i sager, som er opført på dagsordenen.
Enhver der har betalt kontingent senest 2 måneder før generalforsamlingen, og ikke er udelukket iflg. § 4, har
stemmeret på generalforsamlingen og er opstillingsberettiget.
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 2 stemmer ud over sin egen
stemme.
Den befuldmægtigede skal være medlem af foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen senest 1. marts, hvorefter bestyrelsen er forpligtet
til at sætte punktet på dagsordenen. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages, såfremt det er fremgået af indkaldelsen, at der er stillet forslag om vedtægtsændringer. For vedtagelse kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte, idet denne majoritet skal udgøre mindst 25 % af foreningens medlemmer. Hvis betingelsen om 25 %
ikke er opfyldt, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de behandlede vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

§ 11 Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer + 2 suppleanter. Valg gælder for 2 år, således at
hhv. mindst 3 og 4 på lige og ulige år stiller deres mandat til rådighed. Suppleanter nyvælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på det første møde efter den generalforsamling, hvor den er valgt.
De almindelige habilitetsregler efter forvaltningsloven er gældende.

§ 12 Daglig ledelse
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og alle dens anliggender, og kan antage lønnet medhjælp.
Bestyrelsen kan bortforpagte driften af foreningens aktiviteter.
Bestyrelsen har bemyndigelse til i foreningens navn at optage lån til den daglige drift, herunder til vedligeholdelse af udstyr.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
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udslagsgivende
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

§ 13 Selskaber og samarbejde
Bestyrelsen kan indtræde i eller oprette egne driftsselskaber, hvis den finder det fordelagtig for at opfylde foreningens formål.

§ 14 Hæftelse
Medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller underskud. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.
Ligeledes kan medlemmer/bestyrelse ikke få andel i foreningens formue eller overskud.

§ 15 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved optagelse af lån samt pantsætning, tegnes foreningen af 5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt i forbindelse med den daglige drift.

§ 16 Regnskabsåret
Regnskabsåret følger kalenderåret..

§ 17 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på to generalforsamlinger, afholdt med højest 21
dages mellemrum. Det skal fremgår af indkaldelserne, at foreningen foreslås opløst. For vedtagelse kræves 2/3
flertal af de fremmødte, idet dette flertal skal udgøre mindst 25% af foreningens medlemmer. På den anden
generalforsamling skal der kun være et flertal på 2/3 blandt de fremmødte.

§ 18 Anvendelse af forenings midler ved opløsning
Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens midler.
Midlerne kan kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål eller til almene kulturelle aktiviteter i
Kolding.
Vedtaget på FILM6000s ordinære generalforsamling 19. september 2004 og den ekstraordinære generalforsamling den 31. oktober 2004 samt den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 3.11.2007 hhv. kl. 16.00 og
kl. 17.00
Vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 4. november 2007.
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