VEDTÆGTER FOR FORENINGEN
”BRAMMING KOSMORAMA”
Revideret d. 27. marts 2012

Stiftet den 09.12.2006

Navn og hjemsted:
§ 1.
Foreningens navn er ” Bramming Kosmorama ” med hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens adresse er Storegade 8, 6740 Bramming
Formål:
§ 2.
Foreningen har til formål at drive Bramming Kosmorama som almindeligt
biografteater samt som kulturhus for alle interesserede foreninger og organisationer
med henblik på:
• At skabe et samlingssted for film-, teater-, medie- og
musikinteresserede med henblik på at skabe interesse for disse
kunstarter
• At etablere et kulturhus, der giver mulighed for socialt samvær
omkring kulturelle aktiviteter
• At skabe mulighed for amatørteater
• At afholde foredrag og debatter
• At medvirke til medieundervisning for folkeskoleelever og unge
§ 3. stk.1

stk. 2

•

Foreningens drift gennemføres ved indtægter fra billetsalg og
kiosksalg m.v., udlejning til interesserede foreninger, organisationer
m.v. samt ved tilskud af offentlige og private midler.

•

Alle midler skal anvendes i overensstemmelse med § 2, og der vil
aldrig kunne udbetales udbytte.
Herfra undtaget ophørsbestemmelserne i § 12.

•

Optagelse af medlemmer:
§ 4. stk. 1

stk. 2

•

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der ønsker at
støtte foreningens formål.

•

Begæring om medlemskab indsendes til formanden
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stk. 3

•

I tilfælde af eksklusion skal dette besluttes af foreningens generalforsamling.

Generalforsamling:
§ 5. stk 1

stk. 2

•

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der
afholdes hvert år inden 1. april med følgende dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsesformandens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg til bestyrelsen og af bestyrelsessuppleanter
6. Nedsættelse af arbejdsgrupper
7. Indkomne forslag
8. Evt.

•

Deltagere i generalforsamlingen er medlemmer af ” Bramming
Kosmorama ”, bestyrelsen for samme, samt evt. gæster, som
bestyrelsen kan invitere.
Det er kun medlemmer af ” Bramming Kosmorama ”, der har
stemmeret.

•
stk. 3

•

•
stk. 4

stk. 5

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages
varsel ved skrivelse med angivelse af dagsorden og indkomne
forslag. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før.
Dato for generalforsamling varsles senest 6 uger før denne

•

I tilfælde af uenighed træffes afgørelse på generalforsamlingen ved
almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Hvert
medlem af ” Bramming Kosmorama ” har 1 stemme.

•

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen
ønsker det, og skal afholdes, når mindst 50 % af medlemmerne
skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. Reglerne for
ekstraordinær generalforsamlings indkaldelse og afholdelse er de
samme, som for den ordinære generalforsamling.
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stk. 6

•

Referat af generalforsamlingen udfærdiges af bestyrelsens sekretær,
underskrives af dirigenten og indsættes i beslutningsprotokol,
autoriseret dertil af formanden.

•

Foreningen ledes af en bestyrelse, hvoraf max. 10 medlemmer, heraf
2 unge under 25 år, vælges på den årlige generalforsamling.

•

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad
gangen. Således at halvdelen afgår på lige år og halvdelen afgår
på ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer og sekretær. – Næstformand overtager formandens
opgaver ved formandens forfald.

Bestyrelse:
§ 6. stk 1

stk. 2

•
•

stk. 3

stk. 4

stk. 5

•

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 1 gang i kvartalet. Ved
bestyrelsesmøder skal mindst 6 medlemmer være til stede før
gyldige beslutninger kan tages.

•

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller sekretæren med
mindst 8 dages varsel

•

Over alle møder i bestyrelsen føres en beslutningsprotokol. Denne
skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige
tilstedeværende medlemmer, efter at det tilførte er oplæst.
Medlemmer kan ikke under henvisning til evt. stemmeafgivning eller
andre grunde vægre sig ved at underskrive beslutningsprotokollen.
Bestyrelsesmedlemmer, der har en afvigende mening fra flertallet
kan dog få sin afvigende mening ført i protokollen.

Arbejdsgrupper:
§ 7 stk. 1

•

Til at varetage den daglige drift nedsættes der på den ordinære
generalforsamling flg. arbejdsgrupper
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•

•

stk. 2

stk. 3

En økonomigruppe
En filmgruppe
En teatergruppe
En aktivitetsgruppe for øvrige aktiviteter
En cafegruppe
Bestyrelsen etablerer frivillighedskorps blandt medlemmerne til ad
hoq-hjælp i Bramming Kosmorama
Økonomigruppen består af kasserer og en repræsentant fra hver
af de øvrige grupper.
Disse grupper arbejder med hver deres aktivitet inden for de
budgetmæssige rammer. Grupperne rapporterer en gang i
kvartalet til bestyrelsen såvel vedrørende økonomi som aktiviteter
i øvrigt
Økonomigruppen fungerer som forretningsudvalg, der i
samarbejde med formanden tager sig af de løbende
forretninger.

•

For at koordinere gruppernes aktiviteter afholdes der mindst hver
anden måned et fællesmøde med bestyrelsen. Alle grupper efter
stk. 1 har pligt til at lade sig repræsentere. I måneder uden
fællesmøde (bortset fra sommerferien) afholder de enkelte
grupper møder. Beslutninger på fællesmødet skal – så vidt muligt
– være enstemmige, men afgøres ved almindeligt flertal, hvis
enighed er uopnåelig og skal rapporteres til bestyrelsen, der kan
omgøre beslutninger truffet af fællesmødet.

•

Salgspriserne beregnes af økonomigruppen og forelægges
bestyrelsen til afgørelse.

Budget og regnskab:
§ 8 stk. 1
stk. 2

•

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

•

Bestyrelsen udarbejder hvert år, efter indstilling fra økonomigruppen, inden 1. april et budgetforslag med takster for det
kommende regnskabsår. Dette skal fremlægges og vedtages på
generalforsamlingen.
Budget og regnskab skal herefter forelægges Esbjerg Byråd til
endelig godkendelse.

•
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§ 9 stk. 1

stk. 2

stk. 3

stk. 4

•

Årsregnskabet for det forløbne år udarbejdes senest den 1. marts
og afleveres til revision. Regnskabet forelægges til bestyrelsens
godkendelse senest 1. april og skal endeligt godkendes af Esbjerg
Byråd.

•

Regnskabet skal ledsages af bemærkninger vedrørende
afvigelser i forhold til budgettet

•

Årsregnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt
statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

•

Foreningen tegnes af kasserer og formand. – Ved formandens
forfald af næstformand

Hæftelse m.v.:
§ 10. stk. 1

stk. 2

•

Foreningen tegnes af formanden og af de valgte
bestyrelsesmedlemmer i forening

•

Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver
tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Vedtægtsændringer m.m.:
§ 11. stk. 1

stk. 2

•

Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages på den
ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær
generalforsamling, indkaldt efter gældende regler

•

Ændring vedtages, hvis minimum 2/3 af de fremmødte stemmer
for.
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•

Kulturforeningens vedtægter samt senere ændringer til
vedtægterne skal godkendes af Esbjerg Kommune.

•

Beslutning om ophør af foreningens virke træffes efter de samme
regler, der gælder for vedtægtsændringer.

•

Beslutning om ophør af foreningens virke skal godkendes på en
ny generalforsamling, der afholdes minimum 14 dage efter den
første generalforsamling. – Indkaldelse til den sidste
generalforsamling kan lovligt udsendes samtidig med indkaldelse
til den første generalforsamling.

•

Generalforsamlingen kan ikke beslutte ophør af foreningen uden
først at have givet Esbjerg Kommune adgang til at overtage
foreningen for den ved ophøret opgjorte egenkapital, der
opgøres efter principperne for ” going concern ”.

•

Opløsning eller likvidation sker under ledelse af en eller flere på
generalforsamlingen udpegede personer. – Ved afslutningen af
dette arbejde aflægges likvidationsregnskabet over forløbet for
forretningen på en ekstraordinær generalforsamling.– En eventuel
positiv formue ved foreningens opløsning tilfalder Esbjerg
Kommune, der skal anvende beløbet til tilsvarende formål.

Ophør:
§ 12. stk. 1

stk. 2

stk. 3

stk. 4

Således vedtaget, Bramming den 27. marts 2012
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