
 
 

Billedkunst-og Designlærerforeningen 
Vedtægter for Billedkunst- og Designlærerforeningen 

 

 

§1: Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for fagene ’Billedkunst’, ’Design og 
arkitektur’ og ’Design’ og at varetage medlemmernes faglige interesser. 

§2: Som medlem kan optages enhver, der underviser i ovennævnte fag i gymnasieskolen samt 
enhver, der nylig har gjort det - eller som på grund af kvalifikationer, må formodes at komme 
til det indenfor overskuelig fremtid. Studerende på akademiske uddannelser inden for kunst, 
visuel kultur og design, samt pensionerede medlemmer kan deltage for ½ kontingent. Dog er 
det kun fuldt betalende medlemmer, der modtager foreningens magasin TEGN. 

§3: Indmeldelse sker gennem foreningens hjemmeside.  
Ændringer angående bopæl, mail eller arbejdsforhold sendes til foreningens medlemsansvarlige. 

§4: Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Hvis der er 
opstillet flere kandidater, end der er ledige bestyrelsespladser, sker valget ved afstemning. Den 
valgte bestyrelse konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
med formand, næstformand, kasserer og medlemsansvarlig. 

§5: I tilfælde af et bestyrelsesmedlems afgang eller vedvarende forfald kan formanden indkalde 
suppleanten til at udfylde den ledige plads. 

§6: Den årlige generalforsamling afholdes så vidt muligt den første fredag i marts måned. Det 
tilstræbes, at der i forbindelse med generalforsamlingen afholdes et kursus. Tid og sted 
fastsættes af bestyrelsen. Generalforsamling annonceres på foreningens hjemmeside og varsles 
14 dage før afholdelse ved mail til alle medlemmer. 
 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  
  1. Formandens beretning  
  2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  
  3. Fastsættelse af kontingentet for det kommende regnskabsår 
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer + bestyrelsessuppleant samt valg af revisor  
  5: Behandling af indkomne forslag  
  6: Eventuelt 

§7: Generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, er beslutningsdygtig ved 
simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Ved 



vedtægtsændringer skal et i forvejen udsendt ændringsforslag vedtages med mindst 3/4 af de 
afgivne stemmer.  

§8: Referat fra generalforsamlingen godkendes af den afgående bestyrelse og offentliggøres på 
foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen.  
Referater fra bestyrelsesmøderne godkendes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, og 
offentliggøres i årets løb på foreningens hjemmeside. Af hensyn til GDPR slettes referaterne 
efter 5 år. 

§9: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 1/5 af 
foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring derom til bestyrelsen. Den 
ekstraordinære generalforsamling indvarsles derefter inden 30 dage af bestyrelsen og med 
mindst 10 dages varsel samt angivelse af dagsorden. 

§10: Regnskabsåret er fra 1. januar til 1. januar. Stemmeret ved generalforsamlingen har 
medlemmer, der har betalt kontingent. Kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen 
og gerne ved starten af det nye år. 

§11: Alle kurser, der arrangeres i foreningens regi, skal forudgående godkendes af bestyrelsen.  

§12: Medlemskort eller fornyelse af medlemskort udsendes til alle medlemmer en gang årligt 
efter kontingentindbetalingen.  

§13: Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning og kun, når mindst 2/3 af 
medlemmerne stemmer for det. Om foreningens eventuelle midler træffer generalforsamlingen 
endelig beslutning.  

(( Vedtaget på generalforsamling marts 2021 )) 

 


