Vedtægter for Samsø Filmklub
§1
Foreningens navn er Samsø Filmklub. Dens hjemsted er Samsø Kommune
§2
Klubbens formål er at tage vare på Samsø Filmklubs værdier og at udbrede
kendskabet til og udvikle interessen for film som kunstart.
§3
Biografen Samsø drives på almindeligt forretningsmæssigt grundlag, og evt.
overskud skal indgå i Samsø Filmklubs midler.
§3b
Samsø Filmklubs medlemmer kan stille forslag om at anvende biografen til andre
kulturelle aktiviteter.
Samsø Filmklubs bestyrelse fastlægger retningslinier for denne anvendelse.
§4
Generalforsamlingen er Samsø Filmklubs højeste myndighed. Ordinær
Generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen
eller mindst 25 medlemmer af Samsø Filmklub fremsætter skriftligt ønske
herom.
Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via e-mail og den lokale presse.
Ordinær generalforsamling skal indeholde følgende
dagsordenspunkter:
1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning
3.Regnskab fremlægges
4.Godkendelse af punkt 2 og 3
5. Valg af bestyrelse. I lige år vælges tre
bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges fire. Valg af to
suppleanter. Valg af revisionsfirma.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Skriftlige forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest
en uge før generalforsamlingen.
§5
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på syv medlemmer for en
to-årig periode. Desuden vælges to suppleanter for en 1-årig periode.
Alle valg foregår, såfremt krav fremsættes herom, ved skriftlig afstemning.

§6
Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter ordinær generalforsamling
med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen vælger desuden en kasserer.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§7
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et
bestyrelsesmedlem i foreningen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i
foreningen påhvilende forpligtelser.
§8
Bestyrelsen er eneansvarlig for Samsø Filmklubs regnskab.
Regnskabet revideres af et anerkendt revisionsfirma.
Regnskabet følger kalenderåret.
§9
Ændring af vedtægter sker med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to på
hinanden følgende generalforsamlinger med højst 3 ugers mellemrum.
Indkaldelse ifølge § 4.
§10
En evt. opløsning af Samsø Filmklub kan kun finde sted efter at have været på
dagsordenen på to på hinanden følgende generalforsamlinger og vedtaget.
Begge gange med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Samsø Filmklubs midler overgår da til kulturelt formål på Samsø.
Generalforsamlingen beslutter hvilket.
Således vedtaget på Samsø Filmklubs generalforsamling
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