
Vedtægter for foreningen Venø festival 
 
§1 Formål 
1.1 At fremme kultur i nærområdet 
 
1.2 At understøtte lokale samarbejder og udbrede kendskabet til lokalområdet omkring Venø og 
Struer 
 
1.3 At styrke nærværet i og fællesskabet mellem børnefamilier med tilknytning til Venø, Struer og 
Omegn 
 
1.4 At afholde tværkulturelle arrangementer 
 
1.5 At engagere foreningens medlemmer i foreliggende arbejde i forbindelse med afholdelse af 
arrangementerne. 
 
§2. Hjemsted 
2.1 Venø festival 
 
2.2 Venø (Struer Kommune) 
 
§3. Medlemmer 
3.1 Enhver med interesse i foreningens aktiviteter og opbakning til foreningens vedtægter kan 
optages i foreningen 
 
3.2 Optagelse som medlem sker i forbindelse med billetkøb eller via hjemmesiden 
 
3.3 Medlemskab kan ophæves af bestyrelsen ved afstemning med simpelt flertal, hvis et medlem 
skader eller modarbejder foreningens formål eller anseelse 
 
3.4 Medlemskab ophører ved aktiv udmelding ved henvendelse til bestyrelsen 
 
3.5 Der forefindes ikke medlemskontingent 
 
3.6 Alle medlemmer er opstillingsberettiget til bestyrelsen og bestyrelsesposter, der vælges på en 
årlig generalforsamling 
 
§6. Generalforsamling 
6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed 
 
6.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt i løbet af efteråret. Generalforsamlingen indkaldes 
med mindst 30 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden 
 
6.3 Alle foreningens medlemmer indkaldes til generalforsamling og alle fremmødte har stemmeret 
 
6.4 Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte. 
Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig afstemning, f.eks. ved 
personvalg. Muligheden for konsensusdannende kompromisser afdækkes, før forslag sendes til 
afstemning. Ved konsensusdannende kompromis forstås, at der ved et givent forslag aktivt skal 



undersøges, om skeptiske mødedeltagere kan tilslutte sig et givent forslag, såfremt 
omformuleringer, der imødekommer skepsis foretages. 
 
6.5 Forslagsstiller kan dog vælge at trække forslag tilbage, såfremt vedkommende vurderer, at 
forslaget fundamentalt ændrer karakter som følge af punkt 6.4 
 
6.6 Beslutning om ændring af vedtægter træffes ved almindeligt flertal, dog med undtagelse af 
ændring af formåls- og opløsningsparagrafferne (§1 og §10), hvilket kræver mindst 2/3 flertal af de 
fremmødte medlemmer 
 
6.7 Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter: 
- Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
- Bestyrelsens beretning fra det sidste år 
- Godkendelse af årsregnskab og budget for det kommende år 
- Bestyrelsens handlingsplan for det kommende år til godkendelse 
- Valg af bestyrelse 
- Valg af revisor 
- Diskussion af indkomne forslag 
- Eventuelt 
 
6.8 Bilag til dagsordenen skal være sendt ud til alle generalforsamlingens deltagere otte dage før 
generalforsamlingen 
 
6.9 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest dagen før 
Generalforsamlingen 
 
6.10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt 
mindst 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Et sådant krav skal indeholde den 
ønskede dagsorden. 
 
§7. Bestyrelse 
7.1 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Alle medlemmer er 
opstillingsberettigede 
 
7.2 Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer 
 
7.3 Genvalg kan finde sted 
 
7.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer 
 
7.5 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden 
 
7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af bestyrelsen er tilstede 
 
7.7 Bestyrelsen planlægger og gennemfører foreningens aktiviteter og repræsenterer foreningen 
Udadtil 
 
7.8 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af særlige opgaver 
 



7.9 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorarer for deltagelse i bestyrelsen eller udførelse 
af opgaver for foreningen 
 
§8. Økonomi 
8.1 Foreningens regnskabsår følger generalforsamlingen 
 
8.2 Generalforsamlingen har kompetence til at godkende årsregnskabet 
 
8.3 Revisoren kan både være fag og lægmand. Årsregnskabet fremsendes til revisoren senest 30 
dage før generalforsamlingen 
 
8.4 Foreningens kasserer fremlægger det reviderede årsregnskab på generalforsamlingen 
 
8.5 Foreningens midler kan kun anvendes til de i §1 nævnte formål 
 
8.6 Foreningens formand og kasserer kan råde over foreningens konti i forbindelse med 
planlægning og afholdelse af foreningens aktiviteter under ansvar for den siddende bestyrelse 
 
8.7 Indkøb i forbindelse med foreningsaktiviteter kan uddelegeres til bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmer. Indkøb må dog aldrig overskride det på forhånd af bestyrelsen aftalte budget 
 
8.8 Tegningsretten på vegne af foreningen udgøres i fællesskab af formanden og kassereren. De 
to tegningsberettigede personer kan hver især afgive en fuldmagt, således så den anden 
tegningsberettigede af praktiske årsager ad hoc kan indgå skriftlige aftaler på foreningens vegne 
 
8.9 For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt 
ansvar for foreningens forpligtelser 
 
§9. Opløsning af foreningen 
9.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingen eller en ekstraordinær 
generalforsamlings fremmødte medlemmer 
 
9.2 Ved opløsning af foreningen skal eventuelle midler tilgå almennyttige formål til gavn for 
børnefamilier med tilknytning til eller kulturlivet i lokalområdet omkring Venø og Struer 
 
9.3 Ubrugte støttemidler skal tilbagebetales, såfremt der stilles krav herom 


