Vedtægter
For
Foreningen LYST
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1. NAVN OG HJEMSTED
1.01 Foreningens navn er LYST Festival.
1.02 Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune.
2. FORMÅL
2.01 Foreningens formål er at udvikle kulturelle begivenheder i Lynæs og Halsnæs kommune,
herunder et årligt tilbagevendende arrangement kaldet LYST Festival.
2.02 Efter evne, at yde støtte til initiativer i Lynæs og omegn, med fokus på mangfoldighed og
fællesskab, og eller tjener foreningens primære formål.
3. MEDLEMMER AF FORENINGEN
3.01 Medlemmer af foreningen er enkeltpersoner som har arbejdet på Lyst festival mindst 50
timer (2019), som tilslutter sig foreningens formål og ønsker at arbejde herfor. Samt
betaler kontingent for medlemsåret.
3.02 Indmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen pr. Brev eller e-mail.
Udmeldelse sker på samme måde med virkning fra et medlemsårs udgang
3.03 Medlemsåret følger regnskabsåret.
3.04 Efter indstilling fra bestyrelsen, godkender generalforsamlingen et kontingent for det
følgende regnskabsår. Der betales ved indmeldelsen fuldt medlemsbidrag for det
medlemsår, hvor indmeldelsen finder sted.
3.05 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der handler til skade for foreningen. Eksklusionen
har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Bestyrelsens beslutning om
eksklusion kan ikke indbringes for foreningens generalforsamling.
4. GENERALFORSAMLING
4.01 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
4.02 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af oktober.
4.03 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, bestyrelsen eller mindst 1/3 af
foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Her indkaldes senest 1
måned forinden.
4.04 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen pr brev eller e-mail med mindst én måneds
varsel. En agenda om det forestående møde skal fremgå af indkaldelsen.
4.05 Emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelsen.
4.06 På generalforsamlingen har medlemmer som har betalt kontingent, og arbejdet frivilligt i
2019, i minimum 50 timer, som er godkendt af bestyrelsen én stemme. Et medlem kan
lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun
repræsentere et andet medlem i henhold til fuldmagt.

2

4.07 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål
vedrørende sagens behandlingsområde, stemmeafgivning og dennes resultat.
4.08 Agenda for den ordinere generalforsamling skal indeholde:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år.
- Forelægge årsrapport til godkendelse.
- Tage imod forslag fra bestyrelse eller foreningens medlemmer.
- Fastsættelse af budget og kontingent for det indeværende år.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af suppleant.
- Valg af revision.
- Eventuelt
4.09 Afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne
foreskriver andet.
4.10 Over det på generalforsamlingen beslutter, udarbejdes der et referat som underskrives af
dirigenten.
5. BESTYRELSE
5.01 Foreningen ledes af en bestyrelse på fire medlemmer, der sammensættes som følgende
- Tre medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at det
tilstræbes, at halvdelen vælges hvert år.
- Bestyrelsen kan med henblik på at sikre, at bestyrelse til enhver tid har de fornødne
kompetencer, som modsvarer behov og udvikling, udpege et medlem til foreningens
bestyrelse.
- Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges og henholdsvis genudpeges.
5.02 Valgbare til valg som bestyrelsesmedlemmer er:
- Hvis kandidatur skriftligt er anmeldt 3 uger før generalforsamling, og det seneste år
aktivt har deltaget i forberedelsen af og/eller afvikling af LYST festival, medmindre
bestyrelsen dispenserer herfra.
5.03 På hvert års ordinære generalforsamling vælges en suppleant for to år ad gangen. Ved et
bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, indtræder suppleanten for den resterende
del af valgperioden.
6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED
6.01 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen
af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer.
6.02 Bestyrelsen kan ansætte en daglig ledelse til varetagelse af foreningens virksomhed og
indgå aftale med andre om at varetage den daglige virksomhed eller dele heraf.
6.03 Formanden skal sørge for at indkalde bestyrelsen til møde, når dette er nødvendigt.
6.04 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer
deltager i mødet. Det bemærkes i den forbindelse at mødedeltagelse også kan ske
elektronisk og ikke kun fysisk.
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6.05 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet er anført i
vedtægterne.
6.06 Der udarbejdes et referart af bestyrelsesmødet, der underskrives af samtlige medlemmer
af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret
til at få dette indført i referartet. Samme ret har den daglige ledelse.
6.07 Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastlægge nærmere retningslinjer for bestyrelsens
virksomhed.
6.08 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.
7. TEGNING OG HÆFTELSE
7.01 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med ét
bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer nogen hæftelse for foreningens forpligtigelser.
8. ÅRSREGNSKAB
8.01 foreningens regnskabs år er kalenderåret. Dog med undtagelse af stiftelsesåret, hvor
regnskabsåret vil gå fra 1/10/2019-31/12/2020.
8.02 Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen eller den daglige
ledelse i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne en årsrapport.
9. REVISION
9.01 Den af reviderede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.
10. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE
10.01
I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om
anvendelse af foreningens midler efter følgende principper:
- Et eventuelt overskud kan anvendes til udvikling af foreningens aktiviteter og formål
jf. 2.01
- Et eventuelt overskud kan helt eller delvist holdes til næste års aktiviteter, såfremt
denne aktivitet er i overensstemmelse med §2.01
10.02
Bestyrelsen kan tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager
en ledende stilling i foreningen, vederlag som ikke må overstige, hvad der anses for at
være for sædvanligt efter hvervets art og arbejdsomfang.
11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING
11.01
Forslag om ændring af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning, kan
kun behandles, når forslag herom er optaget på agendaen for generalforsamlingen, og
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skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med simpelt flertal af
foreningens medlemmer.
11.02
Hvis foreningen opløses skal en eventuel formue udloddes efter den opløsende
generalforsamlings bestemmelse i overensstemmelse med §2.01.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 24/10/2019.
Dirigent:
Jeppe Ingversen

Bestyrelsen:
Christina Cichosz

Johan Ingversen

Nynne Bregnes
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