Vedtægter for foreningen ’Biffens venner’

§ 1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Biffens Venner”. Foreningen, der har hjemsted i Aalborg
Kommune, er stiftet den 3.marts 2012.
Foreningens adresse er identisk med biografens adresse.
§ 2: Formål
Foreningens formål er:
- at fremme interessen for og kendskabet til Biffen – Art Cinema
- at assistere med praktisk og anden form for arbejde ved biografens aktiviteter og
arrangementer
- at assistere med praktisk arbejde til indtægtsgivende aktiviteter udenfor Biffen i
Biffens regi og at arrangere indtægtsgivende aktiviteter
- at bidrage økonomisk til udstyr og særlige arrangementer i Biffen
- at påvirke de offentlige beslutningstageres holdning til Biffen, således at Biffens
filmforevisninger og andre aktiviteter sikres som et væsentligt kulturtilbud inden for
biografområdet i Nordjylland.
§ 3: Medlemskab og kontingent
Alle kan tegne sig som medlemmer ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller
ved henvendelse i Biffens café.
Medlemskabet er personligt og tegnes for et år ad gangen og fornys årligt inden
generalforsamlingen i februar måned.
Generalforsamlingen fastsætter og godkender kontingent for foreningens
medlemmer. Uanset på hvilket tidspunkt medlemskabet tegnes, betales der fuldt
årskontingent.
Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller til
Biffens café. Ved et medlems udtrædelse af foreningen har medlemmet intet krav
på allerede betalt kontingent eller andel af foreningens formue.
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§ 4: Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf et medlem udpeget af
Biffens bestyrelse, og to suppleanter. Valgperioden er to år for
bestyrelsesmedlemmer og et år for suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Valgene på den ordinære generalforsamling fordeler sig således:
– på både lige og ulige vælges to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling med, formand,
kasserer og sekretær. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når
formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker
det. Dog afholdes mindst et bestyrelsesmøde pr. kvartal. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelighed kan
der ikke træffes beslutning.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret.
Formanden udsender dagsorden mindst tre dage før bestyrelsesmøderne.
Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøderne. Referatet af et bestyrelsesmøde
behandles/ godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referatet sendes til
de øvrige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter det refererede
bestyrelsesmøde.
§ 5: Regnskab og revision
Foreningens regnskabs- og virkeår følger kalenderåret.
Regnskabet skal forud for den ordinære generalforsamling være revideret af de to af
generalforsamlingen valgte revisorer.
Foreningens pengemidler skal være anbragte i det pengeinstitut, Biffen anvender.
Foreningen tegnes af formand og kasserer, og beføjelse til udbetaling af foreningens
midler har kun formand og kasserer.
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§ 6: Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder skriftligt pr. post eller mail med angivelse af dagsorden og
med mindst to ugers varsel til den årlige, ordinære generalforsamling, der skal
afholdes inden udgangen af februar måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt
begærer det. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling
afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt pr. post eller mail
med angivelse af dagsorden og med mindst to ugers varsel.
Sekretæren udfærdiger referat af generalforsamlingen; dette underskrives af
dirigenten, referenten og foreningens bestyrelse.
Generalforsamlingen er i alle forhold foreningens øverste myndighed inden for de af
lovgivningen fastsatte rammer.
§ 7: Den ordinære generalforsamlings afvikling
Dagsordenen skal omfatte:
01: Valg af dirigent
02: Valg af referent
03. Bestyrelsens beretning
04: Gennemgang af det reviderede regnskab og forslag til budget
05: Fastsættelse af kontingent
06: Behandling af indkomne forslag
07: Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 4
08: Valg af en første- og en andensuppleant med etårig funktionsperiode til
bestyrelsen
09: Valg af en revisor og revisorsuppleant for et år
10: Eventuelt
Forslag til punkt 05 skal være formanden i hændes mindst otte dage inden
generalforsamlingen.
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Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddelelse om, om de afgående
bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage genvalg.
Afstemning til valg sker skriftligt. For at afgive stemme på generalforsamlingen
kræves personlig tilstedeværelse.
Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed, jfr. dog §§ 8 og 9.
§8: Vedtægtsændringer
Til ændring af vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen
afgivne stemmer.
§ 9: Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning herom på to hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højest 28 dages mellemrum.
Flertallet skal på begge generalforsamlingen omfatte mindst 2/3 af de fremmødte
medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om
anvendelse af foreningens penge til gavn for Biffen.
§ 10: Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse.
Vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen den 3. marts 2012
Dirigent:

Referent:

Bestyrelse:
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