
  VEDTÆGTER FOR VEJEN BILLEDSKOLE. 

 § 1 NAVN OG STATUS 

1. Foreningens navn er: Vejen Billedskole  

2. Billedskolen har hjemsted i Vejen kommune med særlig tilknytning til Vejen Kunstmuseum 

 

§ 2 FORMÅL 

Billedskolen ønsker at fremme børns og voksnes kreative evner og forståelse for kunst. Suppleret med et 
kendskab til udvalgte værker i Vejen Kunstmuseums righoldige samling, bydes der dem en personlig 
indgang til kunstens verden. 

 

§ 3 INDHOLD 

Billedskolen tilbyder primært undervisning til børn og unge op til 18 år, sekundært til voksne 

Formålet med undervisningen: 

 at give deltagerne muligheden for at arbejde med billedkunstens forskellige materialer 

 at give deltagerne muligheden for at afprøve forskellige teknikker og udtryksformer  

 at give deltagerne mulighed for at koncentrere sig om og fordybe sig i både egne og udvalgte billeder fra 
museets samling 

 

§ 4 MEDLEMSKAB OG KONTINGENT 

Medlemskab kan opnås af enhver myndig person, der tilslutter sig formålet og betaler det af 
generalforsamlingen fastsatte kontingent. 

Forældre, hvis børn deltager i et af billedskolens kurser, skal tegne sig for mindst 1 medlemskab af 
foreningen. 

 

§ 5 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt foreningens medlemmer.  

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 
en 2-årig periode og hvert andet år er hhv. 3 og 4 medlemmer på valg. Derudover vælges hvert år 2 
suppleanter. 

Efter det første år er 3 medlemmer på valg. Det afgøres ved lodtrækning i bestyrelsen, hvem der først er på 
valg.  

 



§ 6 BESTYRELSESMØDER 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når 4 af bestyrelsesmedlemmerne 
er til stede. 

 

§ 7 SKOLENS LEDER  

Skolens leder har det faglige og pædagogiske ansvar over for bestyrelsen.  

 

§ 8 ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION 

1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse 
med almindelig god regnskabsskik 

2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor 

 

§ 9 GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i 
marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til medlemmerne 2 uger før 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Årsberetning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Fremlæggelse af budget 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8. Valg af en revisor 

9. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.  

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, som ikke er i restance med medlemskontingentet. 

 



§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når 1/5 af 
foreningens medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom over for formanden. I sådanne 
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen. 

Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

 

§ 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER 

1. Vedtægtsændringer kan kun foretages af generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmer derfor. 

2. Dagsordenen til generalforsamlingen skal i givet fald indeholde forslag til nye vedtægter 

 

§ 12 TEGNINGSRET 

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes 
foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. 

 

§ 13 OPLØSNING AF FORENINGEN 

1. Beslutning om opløsning af foreningen træffes ved almindelig stemmeflertal på 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages varsel. 

2. I tilfælde af foreningens opløsning skal bestyrelsen fungere indtil opløsningen af aktiver og passiver 
er gennemført. Eventuelle overskydende midler skal overgå til børnekulturelle formål i Vejen 
kommune.   

Således vedtaget ved den stiftende generalforsamling 

den 8. marts 2005 på Vejen Kunstmuseum og ændret på generalforsamlingen den 28. marts 2006 samt den 
13. marts 2012 

 
BESTYRELSEN FOR VEJEN BILLEDSKOLE 

 
Teresa Nielsen (formand) Tlf. 75 36 04 82 / 30 91 61 03 
Øster Alle 26,  
6600 Vejen  
teni@vejenkom.dk 
 
 
Selma Jensen (kasserer) Tlf. 75 36 01 50 / 61 72 01 50 
Danmarksgade 11,  
6600 Vejen   
selma.jens@mail.dk 



 
 
Filip Ohrt       Tlf. 75 36 80 45 
Læborg Kirkevej 18,  
6600 Vejen       

        filip@ohrt.dk 
 
 
Henning Ranum (næstformand)  Tlf. 75 55 73 12 
Stilundvej 3,  
6621  Gesten  
ranum@stofanet.dk 
 
 
Dorthe Lauridsen (sekretær) Tlf. 21 28 05 16 
Skodborghusvej 6 
6600 Vejen 
dorthelauridsen1@hotmail.com 
 
 
Anne-Emmanuelle Bertelsen     Tlf. 22 19 60 61 
Lundgårdvej 17 
6600 Vejen 
anne-emmanuelle@bertelsen.mail.dk 
 
 
Sophus Ejler Jepsen         Tlf. 41 19 39 79   
Maltvej 7B, Askov,  
6600 Vejen    
sej@vejenkunstmuseum.dk  
 
 
Karen Westh Nielsen          Tlf. 31 95 18 08 
Vejlevej 37, Gjerndrup 
6650 Brørup 
karen@westh-hypnose.dk  
 
 
Grete Christensen      Tlf. 75 36 10 71 
Dalgårdsvej 11, 
6600 Vejen 
gogc@vejen-net.dk   

 


