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Egedal Kulturelt Samråd (EKS) 

  

Vedtægter   

  

§ 1  

Navn og hjemsted  

  

Samrådets navn er Egedal Kulturelt Samråd med hjemsted i Egedal Kommune.  

  

  

§ 2  

Formål  

  

• at sikre de lokale kulturelle foreninger størst mulig indflydelse på kulturlivet i Egedal  

• at være opmærksom på, og i muligt omfang informere foreningerne om kommunale, regionale 

og statslige tiltag, der kan være af speciel interesse for kulturlivet  

• at løse opgaver af fælles interesse for kulturlivet  

• at anspore til fælles kulturelle tiltag på tværs af og /eller i samarbejde mellem de kulturelle 

foreninger i Egedal  

  

§ 3 

Medlemmer  

  

Alle kulturelle voksenforeninger i Egedal Kommune, som af kommunen er godkendt som 

folkeoplysende foreninger, er medlemmer af Egedal Kulturelt Samråd.  

  

  

§ 4  

Bestyrelse  

  

Samrådets 5 bestyrelsesmedlemmer og evt. 3 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling.  

En medlemsforening kan kun være repræsenteret i bestyrelsen med ét medlem. 

 

 

§ 5  

Bestyrelsens opgaver og arbejdsform  

  

• Bestyrelsen skal arbejde for opfyldelse af Samrådets formål, jf. § 2  

• Bestyrelsen er beslutningsdygtig ud fra dagsordenen når mindst halvdelen af de valgte 

bestyrelsesmedlemmer er til stede.  

• Bestyrelsen er i akutte situationer beslutningsdygtig via mail, hvis emnet kræver øjeblikkelig 

beslutning. Der kræves tilkendegivelse fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

• Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af personer udenfor bestyrelsen. For 

at sikre orientering til bestyrelsen skal mindst ét bestyrelsesmedlem være deltager i en sådan 

arbejdsgruppe  

• Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, – dog mindst 2 gange årligt  

• Ekstraordinært møde kan indkaldes af 2 bestyrelsesmedlemmer  

• Der tages referat af bestyrelsesmøderne  

• Bestyrelsen skal arbejde for synliggørelse af Samrådets arbejde 

  

  

§ 6 

Generalforsamling  

  

Generalforsamlingen er Samrådets øverste myndighed. Bestyrelsen indkalder, med mindst 3 ugers 

varsel, alle medlemsforeninger til den ordinære generalforsamling, som senest afholdes inden 

udgangen af marts måned.  

  

Indkaldelsen sendes til den for foreningerne registrerede e-mailadresse, samt annonceres på EKS’ 

hjemmeside 
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Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 

indleveret til bestyrelsen senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen.  

Afstemninger (herunder vedtægtsændringer) afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte 

foreninger. Ved stemmeafgivning er hver forening tillagt én stemme. Afstemning ved fuldmagt kan 

ikke finde sted. Afstemning skal foregå skriftligt, hvis blot én forening ønsker det. 

  

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Behandling af eventuelle vedtægtsændringer  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt  

  

Der vælges:  

5 bestyrelsesmedlemmer  

3 suppleanter  

  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær på første bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen.  

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når  

1. bestyrelsen beslutter det, eller 
2. det forlanges af mindst 10 medlemsforeninger, der skal angive dagsordenen for den ønskede 

generalforsamling. 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat.  

  

  

§ 7  

Regnskab  

  

Kassereren sikrer bogføring af Samrådets udgifter og indtægter og udfærdiger hvert år et regnskab til 

bestyrelsens godkendelse. Regnskabet skal være revideret og forelagt bestyrelsen senest 4 uger inden 

den ordinære generalforsamling.  

  

Regnskabsåret følger kalenderåret.  

  

§8  

Tegningsregler  

  

Samrådet tegnes af formanden samt 1 bestyrelsesmedlem i forening.  

Samrådets bankkonto tegnes af Formand og kasserer – dog skal det være muligt, at formand eller 

kasserer disponerer alene på netbanken, med orientering til hinanden om transaktionen.  

  

§ 9 

Vedtægtsændringer 

 

Ændringer i vedtægten kan foretages på en ordinær generalforsamling med ¾ flertal blandt de 

fremmødte foreninger. 

 

§ 10 

Samrådets bemyndigelse  

  

Medlemsforeningerne er underlagt de til enhver tid gældende vedtægter for Samrådet.  

Samrådet kan aldrig pålægge en medlemsforening økonomiske forpligtelser.  

Samrådet kan ikke stifte gæld.   
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§ 11  

Opløsning  

  

Beslutning om opløsning/nedlæggelse af Samrådet kan kun ske ved indkaldelse til en ekstraordinær 

generalforsamling med mindst 3 ugers varsel, og kan ikke ske i fortsættelse af en ordinær 

generalforsamling.  

Beslutningen kræver, at 2/3 af de fremmødte foreninger stemmer for en opløsning. 

Samrådets eventuelle aktiver/likvide midler fordeles til alment kulturelle formål, hvilket 

besluttes på den opløsende generalforsamling.  

  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

  

Denne Vedtægt er justeret af EKS bestyrelse efter ønske/krav fra Egedal Kommune 

 

Vedtægten er d.d. godkendt af bestyrelsen med forbehold for endelig godkendelse på  

Egedal Kulturelt Samråds generalforsamling 2. marts 2021 

 

 

Slagslunde den 4. November 2020 

 

 

Underskrift: 

 

               Sign. JS  Sign. IJ          Sign. KK 

_________________________________________________________________________________ 

           Jørgen Storm  Illa Jepsen         Kate Knigge  

  

 

 

                                            Sign. SL   Sign. SK 

      ________________________________________________ 

                Søren Lindeløv   Susan Kjeldsen 
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