Vedtægter
for
Foreningen Krudthus 2

1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Foreningen Krudthus 2.
Foreningens hjemsted er Dragør Kommune.

2. Formål
Foreningen Krudthus 2´s formål er:
- at støtte og fremme restaurering af bygningen "Krudthus 2" med henblik på
etablering af et kulturhus , der kan styrke Dragør Kommunes kulturliv.
- at etablere en organisation, der kan drive Krudthus 2 som kulturhus.

Bygningens beliggenhed er:
Krudthus 2, Bachersmindevej 1, 2791 Dragør, Matrikelsnummer 92a af Store Magleby
by, Store Magleby.

3. Organisation
Foreningen Krudthus 2 overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af
foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse på op til 7 personer
• Op til 2 suppleanter for bestyrelsen
• 1 revisor
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Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. Halvdelen (evt. + 1)
bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg ulige år (første gang i
år 2015 trækkes lod om, hvem der er på valg). Bestyrelsen er ansvarlig over for
foreningens vedtægter og love.

Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem
foreningens medier, ved brev/e-mail eller annoncering i dagspressen. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget bestyrelsen senest en uge før
generalforsamlingen).
5. Valg (jf. pkt. 3)
6. Eventuelt

5. Foreningen Krudthus 2´s bestyrelse
Foreningen Krudthus 2´s daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jf. pkt. 3). Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer
den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og
kasserer.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
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Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer og udenforstående fysiske
og juridiske personer .

Tegningsret for foreningen har formanden. Tegningsretten kan uddelegeres af
formanden i forening med ét andet bestyrelsesmedlem.

6. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, som har interesse i at støtte foreningens formål.
Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

Foreningen kan anvende elektronisk post i kommunikationen med medlemmerne,
herunder bl.a. for at kunne give løbende medlemsinformation, nyheder, invitation til
arrangementer mv.

Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld eller underskud.

7. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

Foreningen Krudthus 2 søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt
bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og
private personer.

8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte
medlemmer.

9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.
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Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i pkt. 4. Dagsorden skal
motiveres.

10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen Krudthus 2 er kalenderåret.

11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til kulturelle formål i
Dragør Kommune.

Disse vedtægter er fra Foreningen Krudthus 2 stiftelse, den 13. maj 2014.

Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter:

Klaus Lyngsdal Pedersen

Ole Storgaard

Aslaug Kleve Kiertzner

Jimmy Kjærsvold

Susanne Lindø
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Allan Holst

Kar l Erik Grønbech

