2. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
3. Bestyrelsen kan nedsætte diverse arbejdsudvalg til varetagelse
af specielle opgaver, tilrettelæggelse af udstillinger o.l. Disse
udvalg arbejder og træffer beslutninger under ansvar overfor
bestyrelsen.
4. Bestyrelsesmøde afholdes, når formand eller mindst 3 medlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder hertil
med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når halvdelen af medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede.
5. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og
1 bestyrelsesmedlem.
§3
1. Foreningen afholder en årlig generalforsamling inden for perioden 1. februar - 1. april. Indvarsling sker skriftligt eller ved
bekendtgørelse i de lokale aviser senest 14 dage forinden.

5. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte
flg. punkter:
1. valg af dirigent
2. beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
og fastsættelse af kontingent for det kommende år
4. behandling af indsendte forslag fra bestyrelsen eller
medlemmerne
5. valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
6. valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. eventuelt
8. bortlodning af indkøbte kunstværker
6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når det forlanges af enten bestyrelsen, generalforsamlingen eller, når
mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom. I begæringen skal
anføres de anliggender, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.
7. Der føres protokol over enhver generalforsamlings forløb.

2. Forslag fra medlemmerne til behandling på den årlige generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen.

8. Generalforsamlingen afgør alt ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en lovlig indvarslet
generalforsamling, og når 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer herfor.

3. Foreningen har to revisorer til at gennemgå foreningens regnskab. Revisorerne vælges på skift på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at den ene revisor afgår i
lige år og den anden revisor i ulige år. Der vælges ligeledes en
revisorsuppleant, som er på valg hvert år.

§4
1. Bestyrelsen fastsætter selv, hvor meget af kontingentet, der
skal anvendes til indkøb af kunstværker.

4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2. I forbindelse med generalforsamlingen foretages den årlige
medlemslodtrækning af kunst indkøbt af bestyrelsen.

3. For at kunne deltage i lodtrækningen skal man have betalt kontingent i et fuldt kalenderår.
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4. Fordelingen af kunstværker sker ved lodtrækning, idet den,
hvis medlemsnummer først udtrækkes, vælger først.
Intet medlem kan vinde 2 år i træk. Der er ingen pligt til at
modtage kunstværket.
5. Kun medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, eller
har afgivet skriftlig fuldmagt til en tilstedeværende person,
kan vælge.
6. Hvis ovenstående ikke er muligt, vælger nr. 2 udtrukket medlemsnummer (eller person med skriftlig fuldmagt) og så fremdeles.
7. Er der ikke mulighed for at afhænde indkøbte kunstværker på
selve generalforsamlingen, forbeholder bestyrelsen sig ret til
at vælge på vegne af de udtrukne medlemmer.
§5
1. Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse med
mindst 3/4 majoritet af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum.
2. Ved ophævelse af foreningen skal den siddende bestyrelse
træffe afgørelse over eventuelle midler til et kunstnerisk formål.
3. Arkivet overlades til det lokalhistoriske egnsarkiv.

Således vedtaget på generalforsamlingen den16 februar 2011

§1
1. Foreningens navn er Kunstforeningen Diagonalen, og
dens hjemsted er Give.
2. Foreningens formål er at virke for kunstens tarv på Giveegnen, bl.a. via udstillingsvirksomhed, foredrag og diskussioner om kunst, samt indkøb og bortlodning af kunstværker til
medlemmerne.
3. Som medlem kan optages såvel enkeltpersoner som firmaer
og institutioner - hver har kun 1 stemme.
4. Medlemskab tegnes fra kalenderåret, og udmeldelse kan ske
ved skriftlig henvendelse til kassereren.
§2
1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges
for en toårig periode på den årlige generalforsamling. To
medlemmer er på valg i lige år og tre i ulige år. Der vælges
to suppleanter for bestyrelsen. Suppleanterne er på valg
hvert år.

