Vedtægter for Foreningen Bornholms Kulturuge.

§ 1. Navn og stifter.
Foreningens navn er ”Foreningen Bornholms Kulturuge”. Foreningen er stiftet den 11. marts 2002
af Bornholms Erhvervsråd, Destination Bornholm Aps, Baltic Media Centre Fond og Bornholms
Amt (nu Bornholms Regionskommune).
§ 2. Hjemsted.
Foreningens hjemsted er Bornholm med Destination Bornholm ApS, Nordre Kystvej 3, 3700 Rønne
som sekretariatsadresse.
§ 3. Formål.
Foreningen har til formål at tilrettelægge og gennemføre en kulturuge hvert år udenfor den
turistmæssige højsæson. Kulturugen skal markere sig i det lokale, nationale og internationale
kulturliv. Kulturugen sigter på at styrke kulturens placering i samfundet og fremme nye initiativer
samtidig med at man fastholder værdifulde bornholmske kulturelle traditioner. Bornholms
Kulturuge skal ligeledes bidrage til en udvidelse af turistsæsonen.
§ 4. Foreningens kapital og drift.
Foreningens drift finansieres ved tilskud fra private sponsorer og offentlige myndigheder.
Et eventuelt overskud skal anvendes til opfyldelse af foreningens formål.
§ 5. Hæftelse.
For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i
foreningen.
Foreningens medlemmer eller dens stiftere har ikke nogen ret til nogen del af foreningens formue.
Foreningens medlemmer er ikke ansvarlige for foreningens dispositioner eller forpligtelser af nogen
art.
§ 6. Medlemmer.
Som medlem af foreningen kan optages institutioner, organisationer og foreninger, der ønsker at
støtte foreningens kulturelle formål, med mindre bestyrelsen skønner, at medlemskabet kan blive en
væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for
generalforsamlingen.

§ 7a. Bestyrelse.
Bestyrelsen består af 6 – 8 medlemmer. Destination Bornholm ApS og Bornholms
Regionskommune udpeger hver et medlem.
Herudover udpeger generalforsamlingen 4 – 6 medlemmer. Ved den første udpegning er
funktionsperioden for mindst halvdelen af medlemmernes vedkommende 3 år og for resten af
medlemmerne 2 år. Herefter udgør den periode, som udpegningen gælder for, 2 år, således, at der
udpeges mindst halvdelen af medlemmerne det ene år og resten af medlemmerne det andet år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen og vælger formand, næstformand og
kasserer blandt sine medlemmer.
§ 7b. Bestyrelsens arbejdsopgaver.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Den er godkendende myndighed for så vidt
angår budget og handlingsplaner. Bestyrelsen skal godkende alle væsentlige aftaler.
§ 7c. Daglig ledelse m.v.
På oplæg fra bestyrelsen varetages den kunstneriske programlægning, herunder forberedelse af
projekter og events af Destination Bornholm ApS.
Destination Bornholm ApS udgør endvidere sekretariat for Bornholms Kulturuge og forestår den
daglige ledelse af festivalen.
§ 8. Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen afholder møde 4 – 5 gange årligt, samt når formanden kræver det, eller når mindst 2
medlemmer fremsætter ønsker herom overfor formanden. Indkaldelsen finder sted skriftligt med
angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, og alle afgørelser træffes ved
simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens
stemme udslagsgivende.
Sekretariatet er repræsenteret ved bestyrelsens møder uden stemmeret.
Over bestyrelsens møder føres et beslutningsreferat, som underskrives af samtlige tilstedeværende
medlemmer.
§ 9. Generalforsamlingen.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én
gang om året inden udgangen af april måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal desuden afholdes når
mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære
generalforsamling afholdes senest en måned efter, at ønske herom er fremsat overfor bestyrelsen.
Bestyrelsesformanden har ansvaret for at indkalde til generalforsamlingen med mindst 14 dages
varsel, samt udsende en dagsorden. Ethvert medlem kan kræve et punkt på dagsordenen senest 7

dage efter, at indkaldelsen har fundet sted. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før
generalforsamlingen.
§ 10. Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til
Destination Bornholm ApS.
§ 11. Regnskab.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 12. Ophør.
Foreningen kan opløses, hvis et flertal af deltagerne i generalforsamlingen på 2 af hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 14 og højst 30 dages mellemrum træffer beslutning
herom.
Foreningens formue skal ved eventuel opløsning tilfalde et formål, der er i overensstemmelse med
vedtægterne.
§ 13. Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af generalforsamlingens deltagende medlemmer stemmer herfor.

Godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 10. december 2008 med ændringer,
godkendt på ordinær generalforsamling den 14. april 2020

Hanne Strøby________
dirigent

