
Vedtægter for Langelands Biografforening 
 

 

1. Navn, hjemsted og formål 
1.1  Foreningens navn er Langelands Biografforening. 

 

2. Foreningens formål er at drive biograf i Rudkøbing med tilhørende café.  

3. Medlemskab  
3.1  Som medlem kan optages personer og sammenslutninger, hvis 

ansøgeren efter bestyrelsens opfattelse opfylder de betingelser for 
medlemskab, som bestyrelsen fastsætter.  

 3.2  Foreningens bestyrelse skal føre kartotek over medlemmerne.  

3.3  Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af 

       generalforsamlingen.  
3.4  Udmeldelse sker til bestyrelsen og gælder fra udløbet af kalenderåret.  

4. Generalforsamling  
4.1  Ordinær generalforsamling afholdes mellem 15. februar og 1. maj i 

Langeland Kommune. 

4.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers 

varsel ved annoncering i den lokale presse. 

4.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

       1. Valg af dirigent  

       2. Formandens beretning 

       3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 

       4. Fastsættelse af kontingent 

       5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

       6. Forslag 

       7. Evt. valg af ekstern revisor 

       8. Evt. 

4.4  Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære general-

forsamling må være indgivet til foreningens bestyrelse inden 15. januar. 

4.5  Hvert medlem med minimum 3 måneders medlemskab har én stemme. 

4.6  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af 

bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver dette. Begæring herom til 

bestyrelsen skal være begrundet og ekstraordinær generalforsamling skal 

indkaldes inden 4 uger efter begæringens modtagelse med samme varsel 
som i pkt. 4.2. 



5. Bestyrelse  
5.1  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. 

5.2  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.  

5.3  Bestyrelsen vælger af sin midte formand, sekretær og evt. kasserer. 

Disse valg er for et år ad gangen. Konstituering sker snarest muligt efter 
den ordinære generalforsamling. 

6. Hæftelse  
6.1  For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.  

6.2  Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der 

indgås aftaler på foreningens vegne.  

7. Tegningsregler  
7.1  Foreningen tegnes af formanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem 
eller af 2 bestyrelsesmedlemmer.  

8. Regnskabsår og revision  
8.1  Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første 

regnskabsår løber fra 12.4.99 til 31.12.99. 

8.2  Generalforsamlingen kan beslutte, at foreningens regnskab revideres af 

en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. 
Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.  

9. Vedtægtsændringer og opløsning  
9.1 Vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning kan af 

generalforsamlingen alene vedtages, såfremt 2/3 af alle medlemmer 

stemmer for. Stemmer kun 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, 

indkaldes med sædvanligt varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor 

forslaget kan vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.  

9.2 Ved opløsning må ingen del af foreningens formue tilfalde 

medlemmerne. Foreningens midler tilfalder i stedet et kulturelt formål på 
Langeland.  

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 3. 
april 2017 og på ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2017. 

 


