
 

                                                                                                        

 Navn, hjemsted og formål: 

 

§ 1:   

 Filmklubbens navn er Filmklubben Park, Frederikssund. 

 Filmklubben blev stiftet den 9. juni 2004. 

 

§ 2:    

Filmklubben Park har hjemsted i Frederikssund Kommune. 

 Adressen er: 

 Filmklubbenparkfrsund@gmail.com 

 www.filmklubbenpark.dk 

 

§ 3:    

Filmklubbens formål er at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som kunstnerisk 

udtryksmiddel        og som kunstart, dvs. kvalitetsfilm med et kunstnerisk budskab, som normalt kun 

har et begrænset publikum. 

 

Filmklubbens medlemmer: 

 

§ 4:    

Filmklubben Park, Frederikssund er medlem af landsorganisationen Sammenslutningen af Danske 

Filmklubber (SDF). 

 

§ 5:   

 Enhver, der betaler kontingent til filmklubben og som tilslutter sig filmklubbens formål og 

idégrundlag, kan blive medlem af filmklubben. 

 

Stk. 2:  

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af 

generalforsamlingen, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion af filmklubben. En eksklusion skal 

godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. 

 

Stk. 3:  

Det årlige kontingent foreslås af bestyrelsen, men fastsættes endeligt af generalforsamlingen. 

 

Stk. 4:  
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Kontingentet dækker udgifter i forbindelse med filmleje, udgifter i forbindelse med leje af biograf 

m.m., administration, kontingent til SDF og andre udgifter, der er truffet gyldig beslutning om på 

generalforsamlingen. 

 

Stk. 5: 

 Kontingentet inkluderer medlemskab af Filmklubben og giver adgang til sæsonens film. Det er muligt 

at indmelde sig i forbindelse med filmforevisninger. 

 

Generalforsamling: 

 

§ 6:    

Generalforsamlingen er Filmklubben Parks øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den 

ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. maj. Indkaldelse skal udsendes til 

medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes        

 

Stk. 2:  

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 5 og højst 9 medlemmer. 

         

 

Stk. 3:  

Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer 

vælges i lige år, og kassereren og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Genvalg kan finde 

sted. 

 

Stk. 4:  

Blandt Filmklubbens medlemmer vælges 2 revisorer. På skift vælges 1 revisor for en 2-årig periode. 

 

Stk. 5:  

For at kunne vælges til bestyrelsen eller et andet tillidshverv skal man være til stede på 

generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke ved genvalg. 

 

Stk. 6:  

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af beretning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 

5. Fremlæggelse af budget 

6.  Fastsættelse af medlemskontingent 

7.  Indkomne forslag 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9.  Valg af revisor 

10. Eventuelt 

 

                 

    

 

Stk. 7: 



 Der kan kun træffes beslutning om emner som er optaget på dagsordenen. Forslag der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 2 uger før den 

berammede generalforsamling. Kun rettidig indsendte forslag kan behandles på generalforsamlingen. 

 

Stk. 8: 

 Medlemmer der er forhindret i personligt at give møde, kan lade sig repræsentere af et andet 

medlem ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan give mere end en stemme foruden sin egen. 

 

Stk. 9: 

Der udarbejdes et referat for generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på Filmklubben Parks 

hjemmeside www.filmklubbenpark.dk. 

 

Bestyrelsen: 

 

§ 7: 

 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer og kan, i 

det omfang den  skønner det nødvendigt, nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper. 

 

Stk. 2:  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 3: 

Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 

mindst 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed udsættes punktet til næste møde. 

 

Stk. 4: 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabsformen fastsættes af bestyrelsen 

efter de normer, som er fastsat af SDF. 

 

Stk. 5: 

Der oprettes en bankkonto til indbetaling af medlemskontingenter. 

 

Stk. 6:  

Bestyrelsen fastlægger Filmklubbens program og øvrige arrangementer på baggrund af forslag fra 

medlemmerne og generalforsamlingen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling: 

 

§ 8: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller såfremt mindst 25 % af medlemmerne skriftligt fremsender begæring herom til bestyrelsen 

med angivelse at emnet/emnerne der ønskes behandlet. 

 

Stk. 2: 

Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske senest tre uger efter bestyrelsens 

beslutning/begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 75 % af de medlemmer, der har begæret den 
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ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen 

nægtes behandlet. 

 

Vedtægtsændringer og evt. opløsning af foreningen: 

 

§ 9:    

Vedtægtsændringer kan kun vedtages i forbindelse med en ordinær generalforsamling, såfremt det 

vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer og kun hvis ændringsforslaget er tilsendt 

bestyrelsen mindst 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

Stk. 2:  

I tilfælde af opløsning af Filmklubben afgør en ekstraordinær generalforsamling, hvad der skal ske 

med filmklubbens midler: Eventuel formue doneres til andet kulturelt eller humanitært formål inden 

for kommunens grænser efter generalforsamlingens beslutning. 

 

Tegning og hæftelse: 

 

§ 10    

Filmklubben forpligtes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 

være formanden eller kassereren. 

  

Stk. 2:  

Filmklubben hæfter alene med sin formue og der påhviler ikke filmklubbens medlemmer eller 

bestyrelsen nogen personlig hæftelse for filmklubbens aktiviteter. 

 

 

Disse vedtægter er blevet ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 4. april 2017. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 
 

 


