Vedtægter for foreningen ”Kino Møn”
§1 Foreningen
A. Foreningens navn er ”Kino Møn”
B. Foreningens hjemsted er Møn, Vordingborg Kommune.
§2 Formål
Foreningens formål er at drive biograf i Stege for ad den vej at fremme interessen for film indenfor
foreningens geografiske område. Det skal blandt andet opnås gennem visning af et lødigt repertoire af
kvalitetsfilm.
§3 Medlemskab og eksklusion
A. Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.
B. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller
handling skader foreningens interesser eller anseelse.
§4 Kontingent
A. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
B. Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemsskabet.
§5 Foreningens ledelse
A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen.
B. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 3 medlemmer vælges på ulige årstal. 2 medlemmer vælges på
lige årstal. Bestyrelsesmedlemmer vælges således for 2 år ad gangen.
C. Generalforsamlingen vælger 1 suppleant i lige år og 1 suppleant i ulige år. Suppleanter vælges
således for 2 år ad gangen.
D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når mindst 3
medlemmer er til stede. Ved stemmelighed har formanden to stemmer
E. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet
medhjælp, såfremt det er nødvendigt.
§ 6 Tegningsret
Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til
formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse
til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer
§7 Regnskabsåret
Regnskabsåret går fra 1. januar – 31. december. Foreningens formue og eventuelle årlige overskud ved
driften anvendes udelukkende til foreningens formål.
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§8 Hæftelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og intet medlem har noget personligt ansvar for
foreningens forpligtelser.
§9 Generalforsamlingen
A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
C. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
D. Generalforsamlingen bekendtgøres på biografens hjemmeside, i nyhedsbrev, ved opslag i
biografen og ved en annonce i Ugebladet for Møn.
E. Alle medlemmer som har betalt kontingent for det løbende regnskabsår har:
• Adgang til generalforsamlingen med tale- og stemmeret.
• Valgbarhed til bestyrelsen efter minimum 3 måneders medlemskab.
F. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Revisoren skal have det nødvendige materiale for at gennemgå regnskabet i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
G. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, blot en af de
fremmødte forlanger dette.
H. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
I. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.
J. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er mindst følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Årsberetning
5. Årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Budget for næste år, herunder fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen samt valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen
i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et
bestyrelsesflertal, af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af mindst 1/3 af
medlemmerne.
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Forslag til kandidater til: Bestyrelse, Bestyrelses suppleanter, revisor og revisor suppleant, skal
skriftlig meddeles Bestyrelsen senest 14 dage inden Generalforsamlingen. Meddelelsen skal
indeholde en underskrevet accept fra den/de foreslåede kandidat(er).
Har Bestyrelsen ikke modtaget forslag til kandidat(er) inden tidsfristen, kan kandidat(er), der er til
stede, opstilles på Generalforsamlingen.
§ 10 Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 af samtlige afgivne stemmer.
§ 11 Foreningens opløsning
A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling.
B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger.
C. Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal hele formuen anvendes i overensstemmelse med
foreningens formål. Fordelingen af foreningens midler anvises af den siddende bestyrelse og
godkendes af den afsluttende generalforsamling. Inden midlerne kan udbetales skal fordelingen
godkendes af kulturudvalget i Vordingborg Kommune.

Vedtaget af stiftende generalforsamling
Stege d. 01.03.2011
Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen
Stege d. 14-03-2012
Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen
Stege d. 20-03-2013
Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen
Stege d. 19-03-2016
Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen
Stege d. 3. juni 2020
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