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VEDTÆGTER for 

FORENINGEN ROSKILDEBIO.NU 
 
PRÆAMBEL 
Roskildebio.nu er et borgerinitiativ med vision om at etablere en ”smal” biograf i Roskilde med kvalitets-
film. Vi vil arbejde for at skabe en biograf, hvor man kan vise et fyldigt program med bl.a. art cinema-film 
af høj kvalitet, og hvor besøgende kan møde op i god tid og i biografens café nyde lidt mad og drikke samt 
se på kunst. Roskildebio.nu er en forening, som vil arbejde for at virkeliggøre denne vision. Initiativet er 
baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft.  
 
§ 1 Navn 
1.1. Foreningens navn er RoskildeBio.nu. 
1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 
 
§ 2. Formål 
 Foreningens formål er 

a. at skabe et økonomisk fundament for at drive RoskildeBio.nu og at skaffe de fornødne lokaler hertil, 
b. at benytte lokalerne til filmfremvisning, 
c. at udleje erhvervede lokaler til kulturelle aktiviteter og andre egnede formål, 
d. at arrangere kulturelle aktiviteter, primært med relation til film. 

 
§ 3. Medlemskab 
3.1.  Som medlemmer kan optages enhver person, forening og institution, der har interesse for foreningens 

formål. 
3.2  Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og medlemskab skal opsiges skriftligt til 

kassereren. 
3.3  Foreningen hæfter alene med alle sine aktiver således, at intet medlem hæfter personligt. Forenings 

aktiver tilvejebringes af foreningens aktiviteter, kontingenter og frivillige bidrag o.lign. 
 
§ 4. Foreningens ledelse 
4.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. 
4.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
4.3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. I lige 

år vælges 2 (3) medlemmer og i ulige år vælges 3 (4) medlemmer. 
4.4.  Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden. 
 
§ 5. Arbejdsgrupper 

Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper til gennemførelse af foreningens opgaver efter behov og 
orienterer generalforsamlingen herom. Hver arbejdsgruppe udpeger en person, der er ansvarlig over 
for foreningens bestyrelse.  

 
§ 6. Regnskab og revision 
6.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
6.2. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved køb og salg af fast ejendom og andre usædvanlige 

udgifter dog af den samlede bestyrelse. 
6.3. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgte revisor. 
6.4. Revisoren, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges for 2 år ad gangen, og revisorsuppleanten 

vælges for 1 år ad gangen. 
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§ 7. Generalforsamling 
7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset antallet af 

fremmødte medlemmer, bortset fra bestemmelserne i § 8, stk. 1, og § 9, stk. 1. 
7.2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt relativt flertal. Afstemningen skal foregå 

skriftligt, såfremt 1 medlem fremsætter begæring herom. Stemmeafgivning kan kun udøves ved 
personligt fremmøde. 

7.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. 
7.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om foreningens virksomhed. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år. 
5. Indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

 

7.5. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse/ 
mail til medlemmerne og annoncering på foreningens hjemmeside. 

7.6. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 
7.7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 

af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning derom til bestyrelsen med motiveret dagsorden. 
7.8. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 3 uger efter, at der er fremsat anmodning 

herom. 
7.9. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt pr. e-mail til medlemmerne med mindst 

10 dages varsel. 
 
§ 8. Vedtægtsændringer 
8.1. Ændring af vedtægterne kan foretages ved en generalforsamling med simpelt relativt flertal, når 

mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer 
herfor. 

8.2. Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
§ 9. Opløsning 
9.1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af 

samtlige foreningens medlemmer. 
9.2. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter 

indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages ved simpelt relativt 
stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. 

9.3. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele en eller flere andre 
foreninger m.v. med kulturelle formål fortrinsvis i Roskilde kommune efter generalforsamlingens 
nærmere beslutning. 

 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. juni 2019. 
 
Godkendt af dirigenten på generalforsamlingen.  

Dato: 18. juni 2019 Underskrift 

  Karin Mejding 


