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§1

Navn & hjemsted

Stk. 1.

Navnet på foreningen er White Wall Skjoldenæsholm

Stk. 2.

Foreningen har hjemsted i Ringsted Kommune, Danmark.

§2

Formål

Stk. 1.

Foreningens formål er at understøtte skabelse af en lokalt forankret kunstcenter
under anvendelse af white wall konceptet.
Foreningen formål er endvidere at arbejde aktivt for udbredelse af kulturelle aktiviteter i foreningens virkeområde for herigennem at understøtte og udvikle et skabende
lokalmiljø med international tiltrækningskraft.
Formålet søges opfyldt ved at:
-

-

-

-

-

Etablere et dansk kunst-center for dramaturgi, narrativitet og processer i rammerne omkring Skjoldenæsholm
At skabe rammer og fundament så White Wall Skjoldenæsholm kan blive et skabende oplevelses-center der kan give rum for kulturelle og sociale events, udviklings-forløb, undervisning og kunstneriske oplevelser, med udgangspunkt og virke
i to bevaringsværdig bygninger på herregården Skjoldenæsholm i Jystrup og herregårdens arealer.
udvikle og gennemføre aktiviteter af lokal karakter så arrangementer og aktiviteter - herunder tørre fortæller-festivaler kan gennemføres i og omkring white wall
skabelsen af et rum for kunstneriske udviklinger og for kunstneriske udfoldelser,
med primær henblik på udviklinger af projekter indenfor film, teater og tv, så der
skabes et sted hvor kunstnere og skabende grupper kan udvikle værker, på centrets centrale 'hvide væg' der kan optegne dé strukturer og koncepter der ligger
bag ved enhver roman-opbyggelse, spille- eller dokumentarfilm.
sætter fortælling på landkortet og byder på fortællinger - oplevelsesmæssigt og
undervisende - og erkendelsesmæssigt, så mennesker og grupper ser sig selv som
del af narrativitet de både er underlagt og kan forvandle.
årlige begivenheder, så som forfatter-seminarer, fortælle- og dramatiske festivaler, hvor hele Skjoldenæsholms arealer benyttes og hvor opland og udland deltager.
sikre det økonomiske fundament for Foreningens arbejde gennem private bidrag,
medlemskontingenter og brugerbetaling,
samarbejde med danske og internationale foreninger og aktører, der har beslægtede formål, samt med for profit selskaber, der kan tilslutte sig Foreningens formål.

Stk. 2.

Foreningen er non profit og formålet skal alene søges opnået gennem almennyttigt
virke.

§3

Virkeområde

Stk. 1.

Foreningens formål søges opnået gennem idéudvikling, planlægning og afvikling af
aktiviteter relateret til Foreningens formål.

Stk. 2.

Foreningen baserer sit arbejde på et værdigrundlag af tydelighed, ligeværdighed og
gennemsigtighed.
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Stk. 3.

Foreningens virkeområde er Danmark, men Foreningen vil kunne udstrække sine
aktiviteter rent geografisk hvis dette ligger inden for det overordnede formål med
Foreningen.

Stk. 4.

Foreningen er en uafhængig forening.

§4

Medlemskab

Stk. 1.

Medlemmer kan optages indenfor følgende kategorier:
1) Aktivitetsmedlemmer
2) Støttemedlemmer
Aktivitetsmedlem
Som aktivitetsmedlem kan optages enhver, som efter generalforsamlingens vurdering
er aktivt involveret i driften af Foreningen og som ønsker at arbejde for Foreningens
formål eller som har været med til at stifte Foreningen.
Støttemedlem
Som støttemedlem kan optages enhver person der, der kan tilslutte sig Foreningens
formål og som det, efter bestyrelsens vurdering, er ubetænkeligt at optage som medlem.

Stk. 2.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler og procedurer om indmeldelse og udmeldelse af Foreningen. Indmeldelse sker på Foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3.

Ansøgere som i kraft af deres tidligere virke ikke kan antages at ville arbejde for Foreningens formål, eller som i kraft af deres ry/omdømme kan antages at ville skade
Foreningens troværdighed kan ikke optages som medlemmer.

Stk. 4.

Et medlem, der har modtaget afslag på optagelse i henhold til § 4, Stk. 3, kan kræve
afslaget behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Ansøgeren har ret
til at møde på generalforsamlingen og tale under sagens behandling.

§5

Medlemmers rettigheder

Stk. 1.

Ud over de rettigheder som i øvrigt fremgår af Foreningens vedtægter, har ethvert
medlem ret til at give møde og tale på generalforsamlingen.

Stk. 2.

Et medlem kan til hver en tid vælge at melde sig ud af Foreningen I tilfælde af udmeldelse har medlemmet dog ikke noget krav på tilbagebetaling af allerede erlagt kontingent.

§6

Medlemmers pligter

Stk. 1.

Ethvert medlem er forpligtet til:


at overholde Foreningens vedtægter samt de af bestyrelsen eventuelle fastsatte
regler for medlemmers adfærd.

3.



at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent i overensstemmelse med
de af bestyrelsen fastsatte regler.



at optræde loyalt overfor Foreningen, dens øvrige medlemmer og samarbejdspartnere i øvrigt.

§7

Eksklusion

Stk. 1.

Et medlem kan ekskluderes af Foreningen, såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af Foreningens vedtægter eller på anden måde
har arbejdet imod Foreningens formålsparagraf. Et medlem kan ligeledes ekskluderes,
hvis denne efter bestyrelsens skøn skader eller modarbejder Foreningens interesser.

Stk. 2.

Advarsel om eksklusion såvel som eksklusion skal begrundes skriftligt overfor medlemmet.

Stk. 3.

Et således ekskluderet medlem kan, uden opsættende virkning, kræve eksklusionen
optaget på dagsordenen på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor medlemmet har taleret under sagens behandling.

§8

Kontingent

Stk. 1.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingentet. Såfremt der sker en stigning i kontingentet, skal denne stigning varsles med minimum tre måneders varsel, dog gælder
en sådan stigning tidligst fra det enkelte medlems førstkommende opkrævning. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indbetaling og opkrævning af kontingent.

Stk. 2.

Medlemskab fornyes automatisk fra år til år, med mindre medlemmet afgiver en
skriftlig udmeldelse til bestyrelsen med minimum 3 måneders skriftlig varsel til udgangen af en medlemsperiode.

Stk. 3.

Kontingentet skal være indbetalt senest en måned efter, at opkrævningen er udsendt.
Har indbetalingen ikke har fundet rettidigt sted, mister medlemmet sine medlemsrettigheder – herunder stemmeret indtil kontingentet er fuldt indbetalt. Medlemmet
mister videre sin adgang til at deltage i aktiviteter, som er forbeholdt Foreningens
medlemmer.

Stk. 4.

Såfremt et medlem står i restance med kontingent eller andre ydelser til Foreningen i
3 måneder eller derudover, vil medlemmet uden yderligere påkrav kunne ekskluderes
af Foreningen, uden at Foreningen herved giver afkald på sit tilgodehavende.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at tilbyde gratis medlemskab eller nedslag i
kontingent til enkeltpersoner, private virksomheder, offentlige organisationer, foreninger mv., der i) sponsorerer Foreningen ii) skønnes at lægge en arbejdsindsats, der
overstiger almindeligt frivilligt og ulønnet foreningsarbejde eller iii) hvor medlemmets
økonomiske forhold taler herfor.

§9

Drift og Donationer

Stk. 1.

Foreningens drift finansieres ved kontingenter, tilskud fra fonde, offentlige institutioner og sponsorater fra erhvervsvirksomheder samt eventuelle indtægter fra aktiviteter indenfor Foreningens formål. Et evt. overskud skal tilfalde Foreningen og anvendes i overensstemmelse med Foreningens formål.
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Stk. 2.

Bestyrelsen har på vegne Foreningen mulighed for at indgå aftaler om donationer til
Foreningen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastlægge de nærmere vilkår og forpligtigelser ved indgåelse af sådanne aftaler.

Stk. 3.

Foreningens formue tilkommer alene Foreningen og intet medlem af Foreningen eller
stifterne heraf har krav på en andel af Foreningens formue.

§ 10

Generalforsamling

Stk. 1.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af juni måned. Senest 14
dage før generalforsamlingen sendes per brev eller per e-mail til hvert medlem. Endelig dagsorden for generalforsamlingen, det reviderede regnskab for foregående kalenderår samt budget for indeværende kalenderår.

Stk. 3.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab for foregående kalenderår.
5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget.
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

Stk. 4.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes
skriftligt til Foreningens formand.

Stk. 5.

Skal generalforsamlingen behandle forslag i henhold til § 10, Stk. 3, pkt. 6, skal disse
udsendes til medlemmerne sammen med det i § 10, Stk. 2 nævnte materiale.

Stk. 6.

Referat fra enhver generalforsamling underskrives af dirigenten og kopi af referatet
gøres tilgængeligt for medlemmerne og offentligheden.

Stk. 7

Bestyrelsen kan beslutte at generalforsamling skal afholdes fuldstændig elektronisk og
skal i så fald klart redegøre for procedure og stemmeafgivelse.
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§ 11

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når det
skriftligt motiveret begæres over for bestyrelsen af mindst 1/4 af Foreningens medlemmer.

Stk. 2.

En ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter den dag, da skriftlig motiveret begæring, jf. § 11, Stk. 1, er modtaget af bestyrelsen.

Stk. 3.

For indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling gælder samme bestemmelser som
for indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. § 11, Stk. 2, idet materialet dog først
skal udsendes 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 12

Stemmeret og afstemningsregler

Stk. 1.

På generalforsamlingen har alle aktivitetsmedlemmer hver én stemme, jf. dog § 8, stk.
3. Støttemedlemmer har ikke stemmeret, men alene møde- og taleret.

Stk. 2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, jvf. dog §§ 20
og 21. Der stemmes ved personligt fremmøde eller en tegningsberettiget person fra
medlemmet eller ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 3.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog §§ 20 og 21. Afstemninger
sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller 1/5 af de stemmeberettigede
medlemmer efter antal begærer skriftlig afstemning. Personvalg afgøres dog ved
hemmelig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende
til det antal personer, der skal vælges.

§ 13

Bestyrelse

Stk. 1.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer samt 1 suppleant.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 4 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 2.

Alle Foreningens medlemmer er valgbare til Foreningens bestyrelse. Bestyrelsen kan
endvidere foreslå eksterne medlemmer til bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen
skal dog være myndige og ikke under værgemål. Såfremt et bestyrelsesmedlem ekskluderes fra Foreningen er denne pligtig at trække sig omgående som bestyrelsesmedlem.

Stk. 3.

I overensstemmelse med ovenstående vælges på den ordinære generalforsamling en
suppleant. I tilfælde af at en ledig bestyrelsespost ikke kan besættes af en suppleant og
bestyrelsesantallet kommer under 2, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på besættelse af den ledige bestyrelsespost. Det indtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode ophører med udløbet af det fratrådte bestyrelsesmedlems ordinære valgperiode.

Stk. 4.

Fratræder bestyrelsesformanden, vælges ny bestyrelsesformand af bestyrelsens midte
ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.
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§ 14

Bestyrelsens arbejde

Stk. 1.

Bestyrelsens møder ledes af formanden og indkaldes så ofte, som denne finder det
påkrævet, eller efter motiveret ønske fra mindst 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmøde afholdes i sådanne tilfælde senest 3 uger efter, at formanden har modtaget
skriftlig anmodning herom. Suppleanten har ret til at være observatør på bestyrelsens
møder

Stk. 2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 3.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

Stk. 5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.

Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, fastsætte et honorar til
bestyrelsesmedlemmerne.

§ 15

Udvalg

Stk. 1.

Bestyrelsen kan nedsætte specifikke aktivitetsudvalg, som får det daglige ansvar den
operationelle ledelse af en aktivitet eller et indsatsområde.

Stk. 2.

Bestyrelsen fastsætter det enkelte udvalgs kommissorium herunder regler for valg af
medlemmer til udvalget.

Stk. 3.

bestyrelsen bevillige udvalgene en økonomisk ramme for drift af aktiviteter eller indsatsområder.

§ 16

Ansat personale

Stk. 1.

Bestyrelsen kan vælge, at ansætte en daglig leder til at lede Foreningens daglige virke.
Bestyrelsen kan delegere opgaver til den daglige leder.

Stk. 2.

Daglig leder kan, evt. i samarbejde med en repræsentant for bestyrelsen, ansætte
lønnet og ulønnet personale til varetagelse af Foreningens drift.

Stk. 3.

Daglig leder er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøder med taleret.

§ 17

Tegning og hæftelse

Stk. 1.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i Forening. Bestyrelsen kan give tegningsret til ansatte i overensstemmelse
med de retningslinjer, der er udarbejdet for den pågældendes stilling.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede
bestyrelse.

Stk. 2.

For sine forpligtelser hæfter Foreningen alene med sin formue. Der påhviler ikke
Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
Foreningen.
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§ 18

Lån & kreditter

Stk. 1.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kreditter til finansiering af Foreningens
drift og aktiviteter. Det tilstræbes dog, at Foreningen i hovedsagen finansieres gennem kontingent, sponsorater, fonde og lign.

§ 19

Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.

Regnskabet gennemgås af en af generalforsamlingen valgt regnskabskyndig person,
forening eller organisation.

Stk. 3.

Det af revisor gennemgåede og påtegnede regnskab og af bestyrelsen godkendte og
underskrevne årsregnskab fremlægges til godkendelse på Foreningens årlige generalforsamling.

§20

Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer
efter antal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 65 % af de tilstedeværendes stemmer godkender ændringen.

Stk. 2.

Er mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås almindelig majoritet for et forslag, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det pågældende forslag i uændret
form kan vedtages, såfremt mindst 65 % af de stemmeberettigede fremmødtes stemmer godkender forslaget.

§ 21

Opløsning

Stk. 1.

Bestemmelse om Foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig
indkaldt generalforsamling. Mindst 2/3 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer
efter antal skal være repræsenteret. Til vedtagelse af forslaget kræves mindst 2/3 % af
de afgivne stemmer.

Stk. 2.

Er der ikke ved en således indkaldt generalforsamling repræsenteret tilstrækkeligt
antal stemmeberettigede medlemmer, udsender bestyrelsen spørgsmålet til afgørelse
ved urafstemning blandt Foreningens stemmeberettigede medlemmer. Ved denne urafstemning kan beslutning om opløsning tages med 3/4 af de afgivne stemmer. På
samme måde tages bestemmelse om realisation af Foreningens evt. ejendele samt om
anvendelse af dens evt. formue, jf. stk. 4.

Stk. 3.

Såfremt Foreningen ikke kan opretholde sin drift, og dermed fortsættelse, af økonomiske årsager er bestyrelsen berettiget – og forpligtet – til at lade Foreningen gå i betalingsstandsning. I sådant tilfælde vil bestyrelsen snarest derefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og redegøre for sin trufne beslutning.

Stk. 4.

I tilfælde af Foreningens opløsning tilfalder Foreningens formue, almennyttigt arbejde i
en forening eller institution, som ligger så tæt på Foreningens formål som muligt.
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§ 22

Lovvalg og værneting

Stk. 1.

Ved alle tvister, herunder retstvister om anvendelse af og fortolkning af disse vedtægter, finder dansk ret anvendelse.

Stk. 2.

Alle tvister vedrørende nærværende vedtægter skal afgøres ved danske domstole og
skal i første instans anlægges ved Byretten i København.
-ooOoo-

Således vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling den [dato]

____________________
Som dirigent
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