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§ 1 Navn og hjemsted: 

Foreningens navn: Kulturstationen Silkeborg 
Hjemsted Silkeborg Kommune.  

Foreningen registreres med CVR 

§ 2 Formål: 

Foreningens formål er at oprette og drive en socialøkonomisk virksomhed med det formål i 
samarbejde med Silkeborg Kommune om at overtage bygningen fra den gamle 
Politistation i Silkeborg hvor Kulturstationen Silkeborg vil oprette og drive sociale og 
kulturelle enheder som: værksteder, forsamlingsaktiviteter, cafe, salg, udstillinger og 
udlejning af lokaler. Samt at medvirke til at fremme kultur, miljø og fællesskaber. Drive 
indtægtsgivende virksomhed som socialøkonomisk virksomhed. Foreningens formål er 
almennyttig. 

Kulturstationen Silkeborgs særlige kendetegn for de unge og borger med særlige virke på 
Kulturstationen Silkeborg: 

• Unge/voksne i praktik, prøvning og hensyntagende arbejdsfunktioner. 
• Overskuelige enheder og værksteder 
• Nærværende ansatte og frivillige, i en respektfuld og anerkendende atmosfærer. 
• Opbygning af tillid, selvtillid, selvværds og tilegne sig værdier til sit fremtidige virke. 
• Tilegne sig arbejdsgange og erfaring i planlægning og udførelse. 

Kulturstationen Silkeborgs særlige kendetegn for alle: 

• Høj kvalitet indenfor kunst, håndværk og forsamlingsvirksomhed for øvede 
og uøvede. 

• Folkeligt og med grundlag for udøvelse og afprøvning af sin skabertrang i 
kunst, musik, håndværk og forsamlingsvirksomhed. 

• Økologisk og bæredygtig 

• Genbrug 

• Tværfagligt samarbejde 

• Respekt, anerkendelse og ansvarlighed 

• Tovholderfunktion 

• Ikke politisk og ikke religiøs 

§ 3 Økonomi: 

Foreningen finansierer sine aktiviteter ved salg af tjenesteydelser, medlemskontingenter, 
bidrag fra private og erhvervslivet, sponsorater fra virksomheder, offentlige tilskud og 
puljemidler samt donationer fra private fonde. Foreningen Kulturstationen Silkeborg er en 
socialøkonomisk virksomhed. Et økonomisk overskud skal benyttes til fremme af 
foreningens aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.    
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§ 4 Medlemmer 

Som medlemmer optages personer, der vil støtte og som har interesse for foreningens 
arbejde og formål.  

§ 5 Medlemskontingent: 

Generalforsamlingen fastsætter kontingent for et år ad gangen. Herunder differentierede 
medlemskontingenter. 

§ 6 Hæftelse: 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.  

§ 7 Bestyrelsens sammensætning:  

Bestyrelsen bestræbes tværfagligt sammensat med 5 repræsentanter der vil bidrage 
erhvervsmæssig, kulturelt og socialt. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad 
gangen. 3 på lige år og 2 på ulige år, 2 suppleanter, som skal vælges for 1 år ad gangen. 

§ 8 Generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  
 

2. Valg af referent 
 

3. Bestyrelsens beretning 
 

4. Beretning fra arbejdsgrupper 
 

5. Forelæggelse af årsregnskab 
 

6. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 
 

7. Valg til bestyrelsen 
 

8. Valg af suppleanter 
 

9. Indkommende forslag 
 

10. Eventuelt 
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Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse og en foreløbig dagsorden meddeles 
medlemmerne med mindst tre ugers varsel.  

Nye kandidater til bestyrelsen skal skriftligt meddele dette til formanden senest to uger før 
generalforsamlingen.  

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før 
generalforsamlingen. Indkaldelse med endelig dagsorden samt liste over opstillede 
kandidater til bestyrelsen udsendes senest en uge inden generalforsamlingen.  

Bestyrelsen beslutter, hvordan indkaldelsen skal foregå.  

Alle medlemmer har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Et 
medlemskab berettiger til en stemme, hvis medlemmet ikke er i kontingentrestance.  

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål om 
vedtægtsændringer eller foreningens opløsning, som kræver:  

At mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de 
tilstedeværende stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne 
til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, skal der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget 
vedtages med 2/3 flertal, uanset antallet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  

Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten senest otte dage efter 
generalforsamlingen.  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med otte dages varsel, når en 
generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer forlanger det med angivelse 
af en dagsorden. 

§ 9 Foreningens ledelse: 

 
Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Bestyrelsen vælger af sin midte en 
formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden.   

Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de 
bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. 
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Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med henblik på at opfylde Kulturstationen 
Silkeborgs formål jf. § 2  

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem eller af to 
bestyrelsesmedlemmer. Kulturstationens Silkeborgs tovholder og initiativtager går ind i 
første lederstilling når Kulturstationen Silkeborg bliver etableret. 

§ 10 Økonomi, regnskab og hæftelse: 

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og 
underskrives af bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. Generalforsamlingen vælger 
en godkendt revisor til at revidere årsregnskabet. 

§ 11: Stridigheder 

Det påhviler bestyrelsen at søge opståede stridigheder i foreningen løst i mindelighed. Der 
kan i visse tilfælde ydes udefrakommende bistand til konflikten. 

§ 12 Eksklusion: 

Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget 
af bestyrelsen eller af generalforsamlingen, eller som på anden måde handler til skade for 
foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Minimum 4/5, 5/6 eller 5/7 af 
bestyrelsens medlemmer (afhængig af bestyrelsens størrelse) skal stemme for eksklusion.  

Det ekskluderede medlem, der kom i mindretal ved ovennævnte afgørelse, kan appellere 
bestyrelsens afgørelse til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Appel 
til generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. Hvis der er et flertal blandt de 
afgivne stemmer på generalforsamlingen for eksklusion, står eksklusionen ved magt eller 
bliver iværksat.  

Appellen behandles på den førstkommende generalforsamling. Hvis betingelserne for 
afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling er til stede.  

§ 13 Vedtægtsændring 

Ændringer i nærværende vedtægter kan besluttes af generalforsamlingen med mindst 2/3 
af de afgivne stemmer. Dog kræver en ændring af formålsbestemmelsen i § 2, at 
beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dage mellemrum. 

§ 14 Opløsning 

Opløsning ved likvidation forestås af en uvildig likvidator, der vælges af 
generalforsamlingen. En eventuel formue tilfalder en anden, registreret socialøkonomisk 
virksomhed eller organisation med et almennyttigt eller almenvelgørende formål i 
Silkeborg Kommune.  
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Vedtægterne for Foreningen Kulturstationen Silkeborg er godkendt på den stiftende 
generalforsamling. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. juli 2021 og underskrevet af 

bestyrelsen: 

 

 

 

-------------------------------------- 

Dirigent Kira Gartner 

 

 

 

------------------------------------- 

Referent Heidi Voxen 

 

 

 

------------------------------------------ 

Poul Erik Grütter 

 

 

-------------------------------------------- 

Ingelise Serup 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Gorm Øland Kjærgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


