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Vedtægter for foreningen ”Vamdrup Kino” 

 
§ 1 Institutionens navn er ”Vamdrup Kino” 

Hjemsted: Kolding Kommune 
Institutionen er en forening  
 

§ 2 Institutionens formål er at forestå driften af Vamdrup Kino, 6580 Vamdrup, til 
filmforevisning og anden kulturel virksomhed samt almennyttige formål, bestyrelsen 
måtte skønne vil være til gavn for Vamdrup Kino. 

 
§ 3 Som medlemmer kan optages alle interesserede, som yder et kontingent,   
 der fastsættes af bestyrelsen et år ad gangen. 
 
§ 4 Medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for institutionens gæld eller 
 underskud. 
 Medlemmer/bestyrelse får ingen andel i institutionens formue eller overskud, der 
 alene tilfalder institutionen. 
 
§ 5 Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Ordinær 
 generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. 
 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
 hænde senest 8 dage før og eventuelle forslag skal formuleres skriftlig. 
 
§ 6 Foreningen ”Vamdrup Kino” ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Valgene 
 gælder for 2 år. Af de valgte afgår 4 på lige år og 4 på ulige år. Ved den  ordinære 
 generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. 
 
§ 7 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved 
 bekendtgørelse i lokalt dag- eller ugeblad. Dagsordenen skal omfatte: 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Aflæggelse af beretning. 
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab og budget. 
 4. Behandling af indkomne forslag. 
 5. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter. 
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 7. Eventuelt. 

Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af 
protokolfører og dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til 
hvor mange stemmeberettigede der er mødt. Stemmeret kan kun udøves ved 
personligt fremmøde, og kun medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret og kun én 
stemme. 
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal. Dog undtaget 
herfra er vedtægtsændringer og eventuel opløsning af foreningen. 
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§8 Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer i henhold til § 3. For at være valgbar skal 
 man være fyldt 18 år inden generalforsamlingen. 
 
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det 

nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom 
med motiveret dagsorden. 

 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er 
 modtaget, og den skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling. 
 
§ 10 bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er mødt. Afgørelser 
træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 

 Bestyrelsen varetager institutionens anliggender i alle henseender og fastsætter selv 
 sin egen forretningsorden. 
 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden indkalder hertil, eller når mindst 3 
 bestyrelsesmedlemmer ønsker det med angivelse af dagsorden. 
 Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet medhjælp i institutionen. 
 Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura 
 (fuldmagt). Ved pantsætning samt optagelse af lån i øvrigt kræves enstemmighed i 
 bestyrelsen. 
 
§ 10a Normalt har bestyrelsen meddelt prokura (fuldmagt) til ”kinogruppen”. 

Kinogruppen består af de medlemmer, der pt. er aktive i Vamdrup Kino og deltager i 
kinomøderne, der normalt afholdes den 2. tirsdag i hver måned. Der indkaldes med 
dagsorden og laves beslutningsreferat fra møderne. 
Bestyrelsen kan til enhver tid med stemmeflerhed inddrage ovenstående prokura. 

 
§ 11 Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Der udarbejdes årlige regnskaber. 

Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisoren. Forud for hvert regnskabsår 
opstiller bestyrelsen et specificeret driftsbudget for det kommende regnskabsår. 
 

§ 12 Til ændringer af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer 
stemmer herfor. 
 

§ 13 Forslag om institutionens opløsning skal vedtages på 2 på hinanden følgende 
ordinære/ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og 
kan kun ske, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer 
herfor.I tilfælde af opløsning af foreningen ”Vamdrup Kino” træffer 
generalforsamlingen beslutning om anvendelse af institutionens midler, som dog 
under alle omstændigheder skal anvendes til almen kulturelle formål i lokalområdet, 
der før 2007 udgjorde Vamdrup Kommune. 

 
Vedtægterne er vedtaget på ”Vamdrup Kinos” stiftende generalforsamling 
d. 16/11 1982, ændret den 9/4 1996. 
Ovennævnte ændringer er vedtaget på ”Vamdrup Kinos” ordinære generalforsamling 
den 10/4 2012 og træder i kraft pr. 10/4 2012. 
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