Vedtægter for Forening for Kreativ Zone

1. Foreningens navn
Foreningens navn er ”Foreningen Kreativ Zone”

2. Foreningens hjemsted
”Foreningen Kreativ Zone” har hjemsted i Bygningen – Ved Anlægget 14B – i Vejle Kommune.

3. Formål
Foreningen Kreativ Zone har til formål:
•

At rådgive Bygningens ledelse med henblik på at udvikle Kreativ Zones tilbud af kreative aktiviteter
til gavn for foreningens medlemmer

•

At deltage i planlægningen af Kreativ Zones aktiviteter i samarbejde med Bygningens medarbejdere

•

At disponere foreningens midler til gavn for Kreativ Zones drift og udvikling

4. Medlemmer
Alle enkeltpersoner over 18 år med tilknytning til Vejle Kommune, der ønsker at benytte Kreativ Zones
tilbud. Medlemsskabet bekræftes ved kontingentbetalingen.

5. Økonomi
Foreningens økonomi fremkommer ved medlemmernes kontingentbetaling samt brugerbetalte aktiviteter så
som kurser m.v.
Foreningens økonomi er uafhængig af Bygningens økonomi.
Foreningens økonomi herunder kontingent og medlemsregistrering samt foreningens regnskab, udarbejdes af
Bygningens daglige ledelse på vegne af foreningens bestyrelse.

6. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: 4 personer valgt på den årlige generalforsamling blandt foreningens
medlemmer samt 1 person udpeget af Bygningens ledelse. Endvidere kan Bygningens leder deltage i
bestyrelsens møder uden stemmeret.
Bestyrelsens opgave:
• At disponere foreningens midler for at fremme foreningens formål

•

At rådgive Bygningens ledelse omkring driften af kreativ zone

•

At deltage i Bygningens brugerforenings møder Bestyrelsen konstituerer sig med formand og
næstformand.

Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Afgørelser træffes med almindeligt
stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsen afholder møde mindst 2 gange om året, eller når formanden eller et flertal af bestyrelsens
medlemmer finder det nødvendigt.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Udover dækning af afholdte udgifter kan bestyrelsens medlemmer ikke modtage nogen form for honorar for
hvervet.

7. Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i foreningen hvert år ultimo oktober, med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse sker ved opslag i huset samt på Bygningens hjemmeside.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:
•

Valg af dirigent

•

Valg af referent

•

Bestyrelsens beretning

•

Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab

•

Indkomne forslag

•

Forelæggelse af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent
o Valg af 2 personer til bestyrelsen (der vælges 2 personer hvert år for en 2 årig periode)
o Valg af 2 suppleanter o Valg af 2 revisorer

• Evt
Forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt senest 1. oktober til foreningens bestyrelse.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen..
8. Ekstraordinær generalforsamling

Alle

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller 1/3
af foreningens medlemmer stiller krav herom. Krav om ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes
overfor bestyrelsen med skriftlig angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest tre uger efter, at krav herom er fremsat.
Indkaldelse sker ved opslag i huset.

9. Foreningens økonomi, regnskab & revision
Foreningens regnskab er uafhængig af Bygningens regnskab.
Foreningens økonomiske midler må kun anvendes til formål, der er i overensstemmelse med foreningens
formål, herunder indkøb af udstyr og materiel, der indgår i Kreativ Zones service overfor brugerne.
Regnskabsåret er fra 1. august til 31. juli.
Foreningens evt. formue og driftskapital skal anbringes på betryggende vis.
Foreningen hæfter over for tredje mand alene med foreningens kapital.
Foreningen tegnes af formanden, men bestyrelsen kan meddele nærmere prokura til lederen af Bygningen
eller en gruppe af bestyrelsesmedlemmer i særlige tilfælde.
Foreningens regnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

10. Vedtægtsændringer
Vedtægts ændringer kan kun foretages, når forslag herom har været anført i indkaldelsen til
generalforsamlingen, og når mindst 2/3 af generalforsamlingen stemmer herfor.

11. Ophør
Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for. Hvis der på mødet ikke er 2/3
stemmeberettigede tilstede, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ny generalforsamling, hvor
opløsning kan ske ved 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Ved ophør af foreningen tilfalder formuen det
kulturelle arbejde i Vejle kommune.

Vedtaget på generalforsamling den 8. oktober 2018
Brugerrådet /Anders Hess

