Vedtægter for den selvejende institution
”ARKIVET”
Rud Thygesen Arkivet for moderne møbelkunst og design
1.
Foreningens navn er ”Arkivet”
Institutionens hjemsted er ”Arkivet” Adelgade 26, 1. sal, 9500 Hobro i Mariagerfjord
kommune. *)
2.
Institutionens formål er at opbygge et arkiv og en samling af tegninger, modeller og
møbler af i første omgang arkitekt maa Rud Thygesens produktion, men skal udvikles
til også at vise produkter af andre, fortrinsvis yngre møbelarkitekter og designere.
3.
Institutionen ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse.
4.
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer der vælges, så der er sikret repræsentation fra
”Kunstetagerne” (Mariagerfjord Kunstforening og Hobro Kunstsamling) samt fra det
arkitektoniske område. Bestyrelsen starter med 3 personer.
Bestyrelsen er selvsupplerende og kan udvides såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer
er enige om antal og personer i forslag.
5.
Bestyrelsen vælger på den årlige generalforsamling selv sin formand, næstformand,
kasserer og sekretær, som alle er valgt for 2 år ad gangen. Første gang vælges formand
for 2 år og næstformand for 1 år. Der udpeges 1 revisor.
Institutionens regnskab følger kalenderåret.
På den årlige generalforsamling forelægges det reviderede regnskab.
Forretningsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om arbejdet i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.
6.
Bestyrelsen afholder møder mindst 2 gange årligt. Møde kan desuden indkaldes, når et
flertal af bestyrelsen ønsker det. Der indkaldes med et varsel på mindst 14 dage.
Formanden indkalder og leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af
bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.
Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender
varetages i overensstemmelse med institutionens formål og de beslutninger, der
til enhver tid er gældende for institutionens drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler
der rækker udover institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens
tilslutning.
8.
Ændringer i vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.
9.
Institutionen hæfter alene for sine økonomiske forpligtelser overfor tredjemand med
institutionens formue. Intet medlem af institutionen og dens bestyrelse hæfter
ligeledes ikke for institutionens forpligtelser.
10.
Institutionens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål. Et
eventuelt driftsoverskud kan kun anvendes i overensstemmelse med institutionens
formålsparagraf eller overføres til senere regnskabsår.
11.
I tilfælde af institutionens opløsning skal dennes eventuelle nettoformue anvendes
til kulturelle aktiviteter (fortrinsvis til ”Kunstetagerne”) i Mariagerfjord kommune.

Mariagerfjord kommune, den 15. august 2010.
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*) ”Arkivets” postadresse er: Søbakkevej 4, Karlby, 9500 Hobro

