
Vedtægter for Kunstforeningen af 1976 ved TDC   

1. Foreningens navn er Kunstforeningen af 1976 ved TDC. Foreningens hjemsted er København. 

Generalforsamlingen afholdes i København. 

2. Foreningens formål er at skabe og dyrke interesse for kunst gennem fællesaktiviteter samt at give 

medlemmerne mulighed for at erhverve sig kunst bl.a. gennem bortlodning af indkøbte kunstværker. 

3. Som medlemmer kan optages nuværende eller tidligere ansatte i TDC Koncernen. 

4. Kontingentets størrelse fastsættes ved den ordinære generalforsamling. 

Et medlem skal have betalt kontingent et helt år (regnskabsår) for at kunne deltage i lodtrækningen.  

Nye medlemmer kan ved indmeldelsen betale med tilbagevirkende kraft og således deltage i den 

førstkommende lodtrækning. 

 

5. Såvel indmeldelse som udmeldelse skal ske skriftligt via foreningens hjemmeside: 

 http://www.tdckunst.com/ Udfyld felterne under Kontakt 

6. Medlemmerne med ledsager har adgang til at deltage i foreningens arrangementer. 

7. Bortlodning af indkøbte kunstværker skal ske hvert år. Hvert årskontingent giver ret til et lod. Deltager et 

medlem med mere end et lod, har kun det først udtrukne lod gyldighed. Ekstra lodder bortfalder ved gevinst. De 

medlemmer, hvis lodder udtrækkes, har ret til, i udtrækningsrækkefølgen, at vælge mellem de indkøbte 

kunstværker.  

Hvis man har 8 lodder eller mere og bliver udtrukket efter det gevinstnummer, der svarer til at 2/3 af gevinsterne 

er udtrukket - kan man få overført sine lodder til det/de følgende år, for at øge sine chancer for at blive udtrukket 

blandt de første 2/3.  

Bestyrelsen er derudover frit stillet med hensyn til lodtrækningens udformning.  

Kunstværker, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter generalforsamlingen, tilfalder foreningen og 

genudloddes. 

8.  Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

9. I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. 

10.  Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig under ledelse af formanden og vælger næstformand 

og sekretær. Ved formandens forfald påhviler dennes pligter næstformanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden. Kassereren har ansvaret for, at foreningens indtægter og udgifter bogføres på behørig måde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.  

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

11.  Foreningens regnskabsår går fra den 1. april til den 31. marts. Bestyrelsen er ansvarlig overfor 

generalforsamlingen for budget samt regnskab. Kassereren aflægger ved regnskabsårets udgang foreningens 

regnskab for bestyrelsen, hvorefter det overgives til revisorens godkendelse, inden generalforsamlingen. 

12. Indkøb af kunst varetages af bestyrelsesmedlemmerne i henhold til det budget, som er vedtaget på 

generalforsamlingen. 

13. Tillidshverv i foreningen er ulønnede. 

14. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 

april eller maj måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Forslag, som medlemmerne 

ønsker behandlet, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før den ordinære generalforsamling. 

http://www.tdckunst.com/
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15. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Beretning 
3. Regnskabsaflæggelse, herunder fastsættelse af kontingent 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
7. Eventuelt 
8. Udlodning af kunstværker. 
 
16. Alle beslutninger på generalforsamlingen kræver simpelt stemmeflertal, bortset fra 

vedtægtsændringer, hvortil der kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 

17. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel. Bestyrelsen er 

pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter 

begæring herom, med en motiveret dagsorden. 

18. Beslutning om foreningens opløsning træffes af en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 

af de fremmødte medlemmer stemmer for. Samtidig træffes beslutning om afvikling af foreningens 

eventuelle aktiver. 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. juni 1976 

§ 8 og 9 er ændret på generalforsamlingen den 20. april 1977 

§ 8 er ændret på generalforsamlingen den 30. april 1981 

§ 13 er ændret på generalforsamlingen den 25. april 1985 

§ 8 er ændret på generalforsamlingen den 30. maj 1990 

§ 3 er ændret på generalforsamlingen den 13. maj 1993 

§ 1 er ændret på generalforsamlingen den 26. maj 1999 

§ 1 er ændret på generalforsamlingen den 30. maj 2002 

§ 3 er ændret på generalforsamlingen den 27. maj 2003 

§ 8 er ændret på generalforsamlingen den 25. maj 2004 

§ 8 er ændret på generalforsamlingen den 26. maj 2009 

§ 3 er ændret på generalforsamlingen den 23. maj 2012 

Revideret på generalforsamlingen den 27. maj 2019 

 

 

 

 


