VEDTÆGTER FOR
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
RY BIOGRAF

§ 1 - Identifikation
Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry.
§ 2 - Formål
Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske som udenlandske
film, herunder børnefilm.
Efter bestyrelsens bestemmelse kan biografens lokaliteter anvendes til andre kulturelle aktiviteter, dog uden
at institutionen deltager økonomisk heri og eventuelt mod betaling af leje. Institutionen kan selv arrangere
sådanne aktiviteter.
Efter aftale med foreninger og interessegrupper kan der forevises film, der specielt tilgodeser særlige f.eks.
alders- og interesseområder.
§ 3 - Drift
Ry Biografs drift finansieres i videst muligt omfang ved billetsalg, salg af reklamer samt kiosksalg.
Indtægter kan ligeledes komme ved salg af forestillinger til Skanderborg kommune, som kan anvende dem til
børnehaver, skoler, plejehjem eller andre aktiviteter, som kommunen måtte ønske at støtte.
Et eventuelt driftsoverskud ved Ry Biograf tilfalder institutionen og vil i passende omfang være at anvende til
imødegåelse af eventuelt underskud samt til hensættelse til nye investeringer og udbygning af biografens
aktiviteter.
§ 4 - Åbningsstatus
Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelse udarbejdes status. Åbningsstatus pr. 9. januar 1986.
§ 5 - Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der er interesseret i Ry Biograf, dens drift og virksomhed.
Medlemmerne kan dels være aktive og dels passive. Aktive medlemmer optages på biografens
aktivitetsliste. Disse medlemmer forestår sammen med bestyrelsen den daglige drift af biografen.
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af biografens formue eller udbytte af nogen art.
Medlemmer hæfter ikke personligt for biografens gæld.
Medlemsskabet giver alene ret til at deltage i biografens drift, ret til at give møde på institutionens
generalforsamling og afgive stemme her.
Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen.
§ 6 - Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Indkaldes sker ved offentliggørelse på Ry
Biografs hjemmeside, www.rybiograf.dk, ved meddelelse pr. mail til de medlemmer, der har tilmeldt sig
biografens nyhedsmail, samt ved opslag i biografens forhal med mindst 4 ugers varsel og med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2
uger før generalforsamlingens afholdelse.
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Senest 1 uge før generalforsamlingen kan skriftlige materialer, f.eks. regnskab, budget, indkomne forslag
afhentes i biografen.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der er indmeldt senest 2 måneder før
indkaldelse af generalforsamlingen, og som på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen ikke er i
kontingentrestance.
Intet medlem kan afgive mere end 1 stemme.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Afstemningen gøres skriftlig, såfremt
5 medlemmer ønsker det.
Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af
referent og dirigent.

§ 7 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne
skriftligt ønsker det.
Bestyrelsen indkalder omgående til generalforsamlingen med 14 dages varsel. Dagsorden og forslag
tilsendes medlemmerne.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker lige som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at indkaldelsen derudover skal ske ved annoncering i et i Ry almindeligt
udbredt ugeblad eller dagblad.
§ 8 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo.
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år
2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges således for en 2-årig periode. Genvalg kan finde
sted.
Bestyrelsesvalg sker ved almindelig stemmeflerhed. Opnår 2 eller flere kandidater ens antal stemmer,
foretages bundet omvalg mellem dem. Opnås igen ens antal stemmer, afgøres valget ved almindelig
lodtrækning.
Afstemningen er skriftlig. Stemmesedlerne til bestyrelsesvalget skal, for at være gyldige, i prioriteret
rækkefølge være påført et antal navne svarende til det antal medlemmer, der skal vælges.
De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt til suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene
angiver. Der vælges mindst 2 suppleanter.
For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men man hæfter ikke
personligt for Ry Biografs gæld.
Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af biografens midler.
Eventuelt ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Aktive medlemmer og ansatte har adgang til bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, medmindre formanden
eller et flertal af bestyrelsen ønsker mødet lukket.
§ 9 - Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin
forretningsorden. Bestyrelsens konstitution skal ske senest 8 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen afholder møde så ofte, formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent, dog mindst hver
anden måned.
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Formanden indkalder mødedeltagerne. Hun/han giver forinden møderne de pågældende underretning om,
hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.
Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere.
Bestyrelsen drager omsorg for udførelsen af de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Til hjælp ved den daglige drift kan bestyrelsen nedsætte udvalg.
Arbejdet i udvalgene og den daglige drift forestås af valgte bestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlige - og
aktive - medlemmer af biografen.
Bestyrelsen drager omsorg for, at biografens udvalg arbejder således, at den daglige drift af biografen
fungerer.
Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige koordinator i biografen. Koordinatorens arbejdsopgaver
fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af biografen, herunder dens repertoire og økonomi i
overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagne budget, ligesom den skal påse, at bogføringen sker
troværdigt.
Bestyrelsen kan til varetagelse af de daglige forretninger nedsætte et forretningsudvalg (FU) bestående af
bestyrelsesformand, kasserer og sekretær. FU handler under ansvar overfor bestyrelsen, der fastlægger
dets kompetence og opgaver.
§ 9a Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening med ét medlem af bestyrelsen eller af tre andre
bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Ved udstedelse af gældsbeviser og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog hele
bestyrelsens underskrift.
§ 10 -Økonomi
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Hvert år inden 15. februar udarbejder kassereren driftsregnskab og status for biografen.
Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges af
generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed for en periode på 2 år, således at 1 revisor er på valg
hvert år. Regnskabet forsynes med de valgte revisorers revisionspåtegning.
Regnskabet fremlægges til godkendelse ved den ordinære generalforsamling.
Eventuelle større investeringer kan kun ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
§ 11 - Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse af 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger
med mindst 14 dages mellemrum.
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§ 12 - Opløsning af institutionen
Skulle forholdene udvikle sig således, at det skønnes umuligt at fortsætte Ry Biografs virksomhed, kan 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum træffe beslutning om Ry Biografs
lukning og institutionens ophør.
Ophører Ry Biograf, har dens bestyrelse ansvaret for, at den økonomiske opgørelse i anledning af Ry
Biografs nedlæggelse foretages, og at biografens nettoformue anvendes efter indgåede aftaler.

Den siddende bestyrelse skal ved Ry Biografs nedlæggelse og institutionens ophør fungere videre, indtil det
økonomiske opgør er gennemført efter loven eller overgået til godkendt likvidation. Det ved likvidationen
forekommende overskud skal efter godkendelse af generalforsamlingen komme kulturelle formål i Ry
kommune til gode.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 9. januar 1986.
Samt ændringer vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger, den 10. april 1986, den 4. april 1990,
den 20. juni 2002, den 29. april 2003, 21. marts 2013 samt generalforsamlingen den 26. marts 2019
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