TEGNERNE TEGNERFORBUNDET AF 1919
VEDTÆGTER

1.

Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Tegnerne Tegnerforbundet af 1919. Foreningens hjemsted er Københavns
kommune.

1.2. Foreningens postadresse følger den til enhver tid siddende formand, og fremgår af foreningens
hjemmeside: www.tegnerf orbundet.dk

2.

Formål

2.1. Foreningens formål er,

at

styrke medlemmernes interesser gennem oplysning af faglig og teknisk art,

at

udvikle fagområdet,

at

højne uddannelsen af tegnerne og glæden ved at tegne,

at

administrere anvendelse af Kulturelle Midler efter VISDAs retningslinjer, og

at

fremme medlemsarbejdet gennem relevante arrangementer, kurser m.m. for at bidrage til
uddannelse og kollegialt sammenhold.

3.

Medlemskab

3.1. For at blive optaget som medlem af foreningen må ansøgeren dokumentere uddannelse eller
professionel praksis som tegner eller illustrator.
3.2. Ansøgning om medlemskab skal være skriftlig - gerne indsendt digitalt - med personlige
arbejdsprøver, fx i form af egen hjemmeside.
3.3. Bestyrelsen behandler ansøgningen snarest muligt, og orienterer straks derefter ansøgeren.

3.4.

Anmodning om optagelse kan afslås, hvis bestyrelsen ikke anser dokumentationen for tilstrækkelig.
Ansøgeren kan forelægge afslaget for førstkommende generalforsamling.

3.5.

Studerende ved f.eks. Danmarks Designskole, Grafisk Højskole eller tilsvarende læreanstalter i ind- og
udland kan tilbydes nedsat kontingent. Bestyrelsen beslutter nedsættelsens størrelse efter årets
generalforsamling. De studerende modtager information fra foreningen og kan deltage i foreningens
arrangementer, men har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

3.6.

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter.

4.

Kontingent

4.1.

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud for et
år ad gangen.

4.2.

Bestyrelsen kan beslutte hel eller delvis kontingentfrihed i ganske særlige situationer.

5.

Eksklusion

5.1.

Hvis betaling af kontingentrestance ikke er sket efter fremsendelse af påkrav, der indeholder rimeligt
varsel om betaling og angivelse af, at manglende betaling kan medføre eksklusion, kan medlemmet
ekskluderes af foreningen. Bestyrelsen kan udforme nærmere vilkår for genoptagelse i foreningen.

5.2.

Eksklusion kan tillige ske hvis et medlem efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens interesser.

5.3.

Et ekskluderet medlem kan indbringe beslutningen om eksklusion for førstkommende
generalforsamling.

6.

Udmeldelse

6.1.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastsætte regler for passivt
medlemskab for en periode eller indtil videre.

7.

Ordinær Generalforsamling

7.1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

7.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes skriftligt
med 14 dages varsel med følgende dagsorden:
1)

Valg af dirigent og referent

2)

Formandens beretning

3)

Forelæggelse af revideret regnskab, herunder gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af
Kulturelle Midler, samt budget for det kommende år

7.3.

4)

Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

5)

Valg til bestyrelsen

6)

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

7)

Valg af revisor

8)

Indkomne forslag

9)

Eventuelt

Ethvert medlem, der har gyldigt medlemsbevis, er mødeberettiget på generalforsamlingen. Hver
mødeberettiget medlem har en stemme – dog har studiemedlemmer ikke stemmeret.

7.4.

Hvert medlem kan ved skriftlig fuldmagt repræsentere ét fraværende medlem.

7.5.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen og umiddelbart bekendtgøres for medlemmerne.

7.6.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om rettidigt indsendte forslag. Afgørelser træffes ved
simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.

7.7.

Vedtagelse af vedtægtsændring kræver dog, at halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret
på generalforsamlingen og at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Er mindst halvdelen af
medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af de
repræsenterede stemmer, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel,
hvor vedtægtsændringen er eneste emne. Her kan ændringen vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret.

7.8.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Den valgte må ikke være
medlem af bestyrelsen.

8.

Ekstraordinær generalforsamling

8.1.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en sådan,
såfremt 10 medlemmer samlet fremkommer med forslag, der kræver generalforsamlingsbeslutning.

8.2.

Indkaldelsen skal ske skriftligt med 14 dages varsel senest 30 dage efter kravets fremsættelse og med
angivelse af dagsorden.

9.

Bestyrelsen

9.1.

Foreningens bestyrelse har den overordnede og daglige ledelse af foreningens drift.

9.2.

Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges på den ordinære Generalforsamling for en periode af
to år således, at der på lige årstal vælges to og på ulige årstal tre medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Der vælges desuden så vidt muligt to suppleanter for et år ad gangen.

9.3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastlægger
selv sin forretningsorden.

9.4.

Den af bestyrelsen udpegede kasserer sørger for forsvarlig bogføring i samarbejde med bogholder.

9.5.

Bestyrelsen udpeger en repræsentant til deltagelse ved møderne i henholdsvis Visuel Forum VISDA
og Dansk Kunstnerråd.

9.6.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde, når det efter bestyrelsens skøn er relevant, dog mindst 4
gange årligt, hvor løbende sager behandles. Ved eventuel afstemning i bestyrelsen er formandens
stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Formanden eller dennes stedfortræder leder
bestyrelsesmøderne. Af hvert bestyrelsesmøde skrives der referat, som underskrives af de
fremmødte bestyrelsesmedlemmer

10.

Tegningsregel

10.1. Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

11.

Regnskab og formue

11.1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det årlige regnskab revideres af en statsautoriseret eller
registreret revisor og fremsendes til medlemmerne forud for den ordinære generalforsamling.
11.2. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

12.

Tegnerforbundets anvendelse af Kulturelle Midler fra VISDA

12.1. De Kulturelle Midler fra VISDA skal anvendes efter de til enhver tid af Visuelt Forum VISDA fastsatte
retningslinjer.

12.2. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Gennemsigtighedsrapport udarbejdes sammen med
foreningens regnskab og revideres af foreningens revisor.

12.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at afgøre ethvert spørgsmål, som måtte opstå angående
fortolkningen af reglerne for anvendelse af de Kulturelle Midler.

12.4. Det påhviler bestyrelsen at lade føre en protokol for anvendelse af de Kulturelle Midler til legater.

13.

Medlemsmøder

13.1. Medlemsmøder afholdes efter bestyrelsens initiativ, eller når mindst 8 medlemmer i forening
anmoder herom.
14.

Hæftelse

14.1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin til enhver tid værende formue. Ingen
medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

14.2. De af foreningens midler, der tilhører De Kulturelle Midler fra VISDA, skal stedse være unddraget
fra kreditorforfølgning, henset til disses særlige formål og baggrund.
15.

Foreningens opløsning

15.1. Opløsning af foreningen skal vedtages med min. 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst
halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret.
15.2. Er mindst halvdelen af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et
flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkaldes der til en ekstraordinær
generalforsamling med 14 dages varsel, hvor foreningens opløsning er eneste emne. Her kan
ændringen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset hvor mange medlemmer, der er
repræsenteret.

15.3. Denne anden generalforsamling skal afholdes mindst en og højst tre måneder efter den først
indkaldte.
15.4. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue kulturelle formål efter generalforsamlingens
beslutning, der træffes med et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer. Kan der ikke opnås det
fornødne flertal, overlades det til Kulturministeriet at træffe bestemmelse om anvendelse af
foreningens formue.

*************

Justeringer vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 25. oktober 2016, den 9.
november 2016 og den 7. september 2021

I bestyrelsen:

_________________________

_____________________

______________________

Alice Guldberg Faber (formand),

Lise Seisbøll Mikkelsen

Claus Riis

______________________

______________________

Henriette Wiberg Danielsen

Hans Ole Herbst

