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VEDTÆGTER for  
Foreningen til Bevarelse af Jean Dubuffets Gavlmaleri i Silkeborg 

 
 
1. Navn 

1.1. Foreningens navn er: ”Foreningen til Bevarelse af Jean 
Dubuffets Gavlmaleri i Silkeborg”. 
 

2. Formål 
2.1. Foreningens formål er at genetablere, vedligeholde og 

bevare Jean Dubuffets gavlmaleri i Silkeborg. 
Foreningen kan også påtage sig at forestå 
vedligeholdelse af andre vægmalerier og evt. 
etablering af nye.  
 

3. Foreningsår 
3.1. Foreningsår og regnskabsår følger kalenderåret. 

 
4. Medlemskab 

4.1. Medlemmer af foreningen er enkeltpersoner, firmaer og institutioner, som har 
købt og betalt medlemsbeviset. 
 

5. Kontingent 
5.1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling med virkning for det 

kommende år. 
5.2. Bestyrelsen fremsender kontingentopkrævninger umiddelbart efter afholdelse af 

ordinær generalforsamling. 
5.3. Kontingent for indmeldelsesåret betales ved indmeldelse.  

 
6. Bestyrelse 

6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som kan bestå af op til 7 medlemmer. 
Derudover har Silkeborg Kunstmuseum et medlem i bestyrelsen. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

6.2. Skulle der ved afstemninger indtræffe stemmelighed, vil formandens stemme 
være udslagsgivende. 

6.3. På hvert års ordinære generalforsamling afgår skiftevis to og tre 
bestyrelsesmedlemmer. Alle poster kan besættes ved genvalg.  

6.4. Hvervet som bestyrelsesmedlem og som revisor er ulønnet.  
6.5. På den årlige generalforsamling vælges ligeledes for ét år ad gangen desuden to 

suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant. 
6.6. Silkeborg Kunstmuseum er kunstnerisk ansvarlig og fungerer som sekretariat. 

 
7. Foreningens midler 

7.1. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent, gaver, fondsmidler og andre 
tilskud samt aktiviteter, som giver overskud. 
 

8. Ordinær generalforsamling 
8.1. Den ordinære årlige generalforsamling skal afholdes inden 1. april. Indkaldelse 

skal ske gennem dagspressen med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen 
publiceres samtidigt på www.dubuffet.dk og indeholder følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse  
4. Fastlæggelse af kontingent  
5. Indkomne forslag  
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt  

8.2. Forslag som ønskes behandlet, skal være indgivet til bestyrelsesformanden 
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Beslutninger træffes ved 
simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog ⅔ flertal af de fremmødte 
medlemmers stemmer. 

8.3. Hvert medlem har én stemme. 
 

9. Ekstraordinær generalforsamling 
9.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 

dages varsel med angivelse af dagsorden. Hvis mere end halvdelen af 
medlemmerne kræver det, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling 
med 3 ugers varsel. 
 

10. Forenings opløsning 
11. Foreningen kan opløses hvis bestyrelsen indstiller det til generalforsamlingen og 

⅔ af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 
12. En eventuel formue skal skænkes til Silkeborg Kunstmuseum til udsmykninger 

eller kunstindkøb. 
 

13. Revision 
14. Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 

 
15. Tegningsregel 

16. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede 
bestyrelse. 

 
 
Således vedtaget af de fremmødte på den stiftende generalforsamling den 28. november 
2007 i Medborgerhuset, Søvej, 8600 Silkeborg. 
 
 
§ 6.1 ændret på generalforsamlingen den 24. nov. 2008 til: 
Foreningen ledes af en bestyrelse, som kan bestå af op til 7 medlemmer. 
 


