
DANSK BILLEDHUGGERSAMFUNDs VEDTÆGTER        

NAVN OG FORMÅL:


§ 1.    

Foreningens navn er Dansk Billedhuggersamfund. Foreningen er stiftet i 1905.


§ 2.    

Dansk Billedhuggersamfunds formål er at samle danske billedhuggere i en faglig 
organisation, der arbejder for fremme af dansk billedhuggerkunst, for talentpleje og hjælp 
til unge billedhuggere samt generelt og konkret for medlemmernes synliggørelse og 
deltagelse i kulturlivet i ind- og udland. 


MEDLEMSFORHOLD:


§ 3.    

Som medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund optages danske kunstnere eller 
kunstnere med tilknytning til Danmark, der arbejder med en tredimensionel udtryksform. 


3.1. 

Medlemskab af Dansk Billedhuggersamfund kræver, at ansøgeren opfylder de til enhver 
tid gældende optagelseskrav.


3.2. 

Optagelseskravene kan revideres af den siddende bestyrelse og skal herefter vedtages af 
generalforsamlingen. 


3.3. 

Ansøgninger om optagelse behandles mindst 2 gange årligt af bestyrelsen, der ved 
afstemning afgør om ansøgeren kan optages. Optagelse kræver beslutning på et 
bestyrelsesmøde og forudsætter, at et flertal på mindst 4 af fem medlemmer af 
bestyrelsen stemmer for.


3.4. 

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og træder i kraft næstfølgende år. 
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden generalforsamlingen og senest 20. 
januar slettes af medlemslisten.  
Medlemmer, der optages efter 1. juni betaler halvt kontingent for det pågældende år. 
Fornyet medlemskab forudsætter ny ansøgning. 


3.5. 

Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren og 
forudsætter betaling af eventuelle tilgodehavender til foreningen.

   

3.6. 

Eksklusion fra foreningen kan kun ske efter indstilling af generalforsamlingen og med 
efterfølgende godkendelse ved urafstemning. Mindst 2/3 af foreningens medlemmer skal 
stemme for en eksklusion af et medlem.




BESTYRELSEN:


§ 4     

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen foretages på den årlige 
generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med en 
formand, næstformand og en kasserer/ sekretariatsleder. 

Afstemning sker efter reglerne i § 6.2. 
Bestyrelsen kan udpege en person blandt medlemmerne og uden for bestyrelsen med 
ansvar for funktionen som kasserer/ sekretariatsleder. 
Denne indkaldes i nødvendigt omfang til bestyrelsesmøder og uden stemmeret. 
Bestyrelsessuppleant kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret 


4.1   

Bestyrelsen vælges for en to-årig periode Suppleanten for en et-årig periode. I ulige år 
vælges to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. I lige år vælges tre 
bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant. 


4.2. 

Bestyrelsen udgør Dansk Billedhuggersamfunds ledelse og er ansvarlig for foreningens 
midler samt for, at foreningens vedtægter overholdes. 

Bestyrelsen er ansvarlig for afholdelse af mindst én årlig udstilling, tilrettelæggelse af 
arbejde med talentpleje og kursusvirksomhed. 
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og planlægning af Dansk Billedhuggersamfunds 
fremtidige virke. 

Bestyrelsen er forpligtet til at afholde mindst to bestyrelsesmøder årligt af to dages 
varighed. 
Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for honoreringer og udstillinger i Dansk 
Billedhuggersamfunds regi. 

Disse retningslinjer skal godkendes af generalforsamlingen. 


4.3. 

Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden, eller når mindst tre af 
bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. 

Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer, blandt hvilke 
formanden eller  næstformanden, er til stede.

Sager afgøres ved almindeligt flertal.


4.4.  

Dansk Billedhuggersamfund forpligtiges ved underskrift / fuldmagt af formand og 
kasserer.


4.5.  

Bestyrelsen fastsætter deltagergebyrer og provisioner til DBS i forbindelse med 
arrangementer og udstillinger.


4.6. 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale til varetagelse af div. driftsopgaver. 
Retningslinjer for eventuel aflønning fastlægges af bestyrelsen. Disse retningslinjer 
godkendes af generalforsamlingen. 


4.7.  

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog er bestyrelsen kontingentfri. Evt. udtrædende 
medlem af bestyrelsen betaler kontingent i året for ophør af bestyrelsespost. 

Ved større udstillinger kan bestyrelsen beslutte aflønning af udstillingsansvarlig og 
udstillingsmedhjælpere. 



4.8. 
Bestyrelsen udpeger en billedhugger som repræsentant for Dansk Billedhuggersamfund 
til bestyrelsen for Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Legat.

Valg er gældende for fem år ad gangen, og bestyrelsen kan udpege en billedhugger 
udenfor sin kreds og udenfor medlemskredsen i Dansk Billedhuggersamfund, jfr. legatets 
fundats § 5.1 og 5.3. 


GENERALFORSAMLINGEN:


§ 5. 

Generalforsamlingen er Dansk Billedhuggersamfunds øverste myndighed. 
Der afholdes generalforsamling inden 15.marts. Meddelelse herom skal være 
medlemmerne i hænde senest 1 måned før afholdelsen. 
Meddelelsen udsendes som mail og indeholde dagsorden ifølge § 6, samt udkast til 
regnskab for året. 


5.1.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilgå bestyrelsen som mail 
(formandens mailadresse) senest 6 dage inden generalforsamlingen. Eventuelle forslag, 
der er modtaget efter udsendelse af indkaldelse, skal tilføjes som punkt på dagsordenen. 


5.2 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert fremmødt medlem, der ikke er i 
restance.

	  
5.3. 

Hvert fremmødt medlem kan medbringe 1 fuldmagt fra et medlem, der er forhindret i 
fremmøde og som ikke er i restance.


§ 6. 

På generalforsamlingen er dagsordenen som følger: 


1. Valg af dirigent og referent blandt de fremmødte. Disse må ikke være 
medlemmer af bestyrelsen.  

2. Formandens beretning.  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren.  

4. Fastsættelse af kontingent.  

5. Indkomne forslag.  

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant i flg. § 4.1.  

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Vælges for 1 år.  

8. Eventuelt.  

6.1. 

Beslutning om hvorvidt der skal stemmes ved håndsoprækning eller skriftligt træffes af 
dirigenten.


6.2. 

Generalforsamlingen afgør sagerne ved almindeligt flertal, uanset det fremmødte antal.




Herfra undtages:


1. Forslag til vedtægtsændringer. Hertil kræves at mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmer for.


2. Forslag til opløsning af Dansk Billedhuggersamfund. Her kræves, at mindst 2/3 
af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for ved en 
urafstemning afholdt senest 1 måned efter at forslaget er fremsat og vedtaget 
på en generalforsamling.


6.3. 

Er der ikke fremmødt tilstrækkelig mange medlemmer til, at der kan vælges en bestyrelse, 
suppleanter og revisorer, indkalder den fungerende formand skriftligt og inden for en uge 
til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 14 dage efter 
indkaldelsens udsendelse. Dagsorden skal vedlægges i flg. vedtægternes § 6.


6.4. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på begæring af bestyrelsen eller ved 
mindst 20 medlemmers skriftlige ønske. Dagsorden skal vedlægges.


REGNSKAB:


§7. 

Dansk Billedhuggersamfunds regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

        

7.1. Kassereren skal ved regnskabsårets slutning afslutte regnskabet og senest 1. februar 
afgive det til bestyrelsen, der sender det til revisorerne.


HÆFTELSE, LÅN, FORMUE:


§ 8. 

Dansk Billedhuggersamfund hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid 
hørende formue.

Der påhviler ikke medlemmerne af DBS eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

   

8.1. 

Dansk Billedhuggersamfund må ikke optage lån.

  

8.2  

Hvis Dansk Billedhuggersamfund opløses overgår foreningens eventuelle formue til en 
fond, hvis formål er at støtte kunstnere. Valget af fond foretages af den afgående 
bestyrelse.


Vedtaget på Dansk Billedhuggersamfunds generalforsamling den 2. februar 2019 
  



