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Vedtægt
for
KK44 – Kristendoms- og Kulturfestival i Silkeborg Kommune

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”KK44 - Kristendoms- og Kulturfestival i Silkeborg Kommune”.
Hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål.
KK44s almennyttige formål er, i et bredt samarbejde mellem skoler, kirker, kultur- og uddannelsesinstitutioner,
organisationer, m.fl. at fremme vekselvirkningen mellem kristendom og kultur i Silkeborg Kommune.
Formålet opfyldes ved at afholde en kristendoms- og kulturfestival hvert år i uge 44.
KK44 samarbejder med ”KSK – Kirke-Skole-Kultursamarbejdet i Silkeborg Kommune”.

§ 3. Medlemsskab af foreningen.
Medlemsskab af foreningen tegnes af enkeltpersoner, menighedsråd, foreninger, skoler og institutioner i
Silkeborg Kommune.
Menighedsråd, foreninger, skoler og institutioner repræsenteres ved én udpeget person. Personer, der
repræsenterer såvel eget medlemskab, som et menighedsråd, en forening, skole eller institution kan også
stemme som enkeltmedlem på generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent.
Stk.1.
Til drift af foreningen betaler medlemmer et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen. Medlemskab er gratis for børn og unge indtil 25 år.
Stk. 2. Generalforsamlingen kan beslutte differentierede kontingentsatser. Menighedsråd i Silkeborg
Kommune betaler ikke kontingent.

§ 5. Generalforsamling.
Stk. 1. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Silkeborg kommune hvert år
inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indvarsles senest 2 måneder før afholdelsen, og alle
medlemmer modtager senest 2 uger forinden en dagsorden.
Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen.

§ 6. Dagsorden.
Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Fremlæggelse og godkendelse af budget
Valg af bestyrelse
Valg af 2 revisorer
Indkomne forslag
Eventuelt

§ 7. Stemmeret og afstemning.
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.

Beslutninger træffes af de fremmødte medlemmer af foreningen.
Stemmeberettigede er en repræsentant for hvert menighedsråd samt medlemmer, der har betalt
kontingent.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger
forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt
generalforsamling, jf. §
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal
afstemningen ske skriftligt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal for bestyrelsen eller når mindst 1/2 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med
angivelse af dagsorden.
Stk. 2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og
indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 9. Tegningsret for foreningen.
Stk. 1.
Stk. 2

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer.
Bestyrelsen kan meddele prokura til en eller flere personer.

§ 10. Bestyrelsen.
Stk. 1.
Stk. 2.

Stk. 3.
Stk. 4.
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Foreningens ledelse ligger hos bestyrelsen, der varetager det daglige arbejde.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og sammensættes således:
 6 medlemmer vælges af og på generalforsamlingen
 1 medlem udpeges af og blandt bestyrelsen for ”KSK - Kirke-Skole-Kultursamarbejdet i Silkeborg
Kommune”.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Hvert år er halvdelen af
bestyrelsen på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
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Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og
indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Stk. 7
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men
vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.
Stk. 8
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem
forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.
Stk. 9
Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som
derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 11. Foreningens økonomi.
Stk. 1.
Stk. 2.

Bestyrelsen forvalter foreningens midler efter generalforsamlingens retningslinjer.
Eventuelle overskud videreføres til fremtidige kristendoms- og kulturfestivaler.

§ 12. Regnskab.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 3. Det reviderede regnskab fremsendes til medlemmer sammen med dagsordenen for den ordinære
general forsamling..
Stk. 4
Foreningens midler opbevares i på betryggende vis i bank eller sparekasse.

§ 13. Ændring af vedtægter.
Ændring af vedtægter kan ske på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte vedtager
ændringen.

§ 14. Foreningens opløsning.
Stk. 1. Foreningens opløsning kan ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger – lovligt indkaldte
jævnfør § 5 – hvor den anden vil være endegyldigt besluttende.
Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om brugen af evt. midler i foreningens besiddelse. Disse skal
bruges i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf eller skænkes til almennyttige velgørende formål.
Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 26. maj 2010.
Senere ændret på generalforsamlingen den 24.5.2012
og igen ændret på generalforsamlingen den 23.05.2013.
Seneste ændringer på generalforsamlingen den 04.02.2014 og den 26.01.2016
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