VEDTÆGTER
FOR DEN ALMENNYTTIGE FORENING L.A. RINGS VENNER

Ro skilde, den 12. juni 2014

PRÆAMBEL
Sct. Jørgensbjerg er et af Roskilde bys få tilbageværende gamle kulturområder, hvor der stadig findes et bymiljø med rødder tilbage til 1700-tallet. Sct. Jørgensbjerg Kirke er en af landets ældste stenkirker tilbage fra omkring år 1000. Den er tegnet på, at der i dette område
har været bebyggelse i århundreder. I dette område slog den sjællandske maler Laurits Andersen Ring sig ned i 1914, og han boede her de sidste nitten år af sit liv, hvor landsbymiljøet
med dets vejrbidte og fattige indbyggere udgjorde en oplagt motivkreds for hans kompromisløse realisme.
Ring var sjællænder, født i landsbyen Ring på Næstvedegnen. Han boede siden forskellige
steder på Sjælland, og byggede i 1914 hus til sin familie på toppen af Uglebjerg lige oven for
Sct. Jørgensbjerg. Her boede han til sin død i 1933. Både hustruen Sigrid Kähler og L.A. Ring
selv ligger begravet på Sct. Ibs Kirkegård, som tidligere hørte til Sct. Jørgensbjerg Sogn.
Lige neden for hans hus på toppen og grænsende op til hans grund lå – og ligger stadigvæk –
et gammelt hus i Brøndgade 1, som Ring købte, da enken efter ejeren, en tysk murer, Spadu,
døde. Til huset byggede Ring et atelier, hvor han malede en række af sine fine portrætter og
genrebilleder. Mange af personerne og motiverne på hans sene billeder er hentet fra Sct. Jørgensbjerg.
Huset i Brøndgade 1 står i dag næsten uændret siden Rings tid. Ruderne er stadigvæk enkeltrudede sprossevinduer med jernbeslag. Brændeovne er varmekilden i huset, og væggene
er i lerklinet bindingsværk under stråtaget. Huset er et enestående eksempel på Sct. Jørgensbjergs oprindelige bebyggelse og er ikke væsentligt moderniseret. Da husets seneste ejer –
en enlig mand, der har beboet huset i de sidste ca. 40 år – nu er død, er huset sat til salg.
Dette giver en enestående chance for dels at skabe L.A. Ring-infocenter, dels at bevare et af
Sct. Jørgensbjergs oprindelige huse – det eneste tilbage af slagsen. Et besøg i huset kaster
lys over datidens byggestil og de små forhold i mange huse. Det vil dels understøtte oplevelsen af nogle af Rings billeder, som tænkes formidlet i kopiform i centret. Dels vil det skabe
forståelse for byggestil i småhuse på Rings tid, hvis man derefter går en tur på Sct. Jørgensbjerg. Huset, området og Rings motiver belyser hinanden og medvirker til en større forståelse
af såvel Rings motivkreds som byggestilen og kulturmiljøets særlige karakter.
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Den almennyttige forening L.A. Rings venner er stiftet med henblik på at rejse midler til at
erhverve bygningen Brøndgade 1, nænsomt restaurere ejendommen og etablere et infocenter - med offentlig adgang - for L.A. Ring, den store danske maler med tilhørsforhold til
flere sjællandske lokaliteter og repræsenteret i den danske kunstkanon. Bevarelsen af Rings
atelier skal samtidig gøre det muligt at fremvise et originalt eksempel på den bygningskultur,
som hele Sankt Jørgensbjerg-området oprindelig har været præget af, og som man i nutiden
ellers kun kan opleve i museumssammenhæng. Her findes det i sit oprindelige miljø – som
nabo til L.A. Rings eget hus på toppen af bjerget.

1.

NAVN OG HJEMSTED

1.1.

Foreningens navn er L.A. Rings Venner.

1.2.

Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

2.

FORMÅL

2.1.

Foreningens formål er, via donationer og på sigt eventuelle medlemsindtægter, at
erhverve L.A. Rings atelier beliggende Brøndgade 1, 4000 Roskilde (herefter Ejendommen), og at foretage en nænsom restaurering heraf med henblik på dels at bevare et stykke lokalhistorie, dels at etablere et offentligt tilgængeligt infocenter for L.A.
Ring og Sct. Jørgensbjerg.

2.2.

Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.

3.

MEDLEMMER

3.1.

Enhver, som ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for det i pkt. 2 angivne formål,
eller som på anden måde ønsker at støtte op om Foreningens arbejde, kan blive medlem af Foreningen.

3.2.

Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til Foreningens sekretær. Udmeldelse for
det kommende år skal ske inden den 30. november. Der kan tegnes såvel personligt
medlemskab som erhvervsmedlemskab. Et personligt medlemskab omfatter hele husstanden. Medlemskontingentet, jf. pkt. 4.2, sondrer mellem personlige medlemskaber
og erhvervsmedlemskaber.

3.3.
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4.

KONTINGENT

4.1.

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

4.2.

Medlemskontingenter opkræves umiddelbart efter generalforsamlingens fastsættelse
af kontingentet, og kontingenter indbetalt efter den 30. november gælder for det
kommende år.

5.

GENERALFORSAMLINGEN

5.1.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består
af Foreningens medlemmer.

5.2.

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

5.3.

Bestyrelsen forestår indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. Indkaldelse skal ske med mindst tre ugers varsel ved almindeligt brev eller pr.
e-mail med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen og under medsendelse af
dagsorden og det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer.

5.4.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
5.4.1. Valg af dirigent
5.4.2. Fremlæggelse af bestyrelsens/formandens beretning til underretning
5.4.3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
5.4.4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5.4.5. Behandling af indkomne forslag
5.4.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5.4.7. Valg af suppleanter
5.4.8. Valg af revisor
5.4.9. Eventuelt

5.5.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5.6.

Ekstraordinær generalforsamling kan på et hvilket som helst tidspunkt indkaldes af
bestyrelsen eller såfremt 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom.

5.7.
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5.8.

Beslutninger træffes med simpelt flertal, jf. dog pkt. 12 og 13. Hvert medlem har én
stemme.

5.9.

Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Afstemning skal dog ske skriftligt, når blot
ét medlem kræver det.

5.10.

Ved valg til bestyrelsen må hvert medlem afgive stemme på lige så mange kandidater, som skal vælges ind.

6.

BESTYRELSEN

6.1.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Der vælges desuden
to suppleanter.

6.2.

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer (to i tilfælde af, at bestyrelsen udgøres
af tre medlemmer og tre i tilfælde af at bestyrelsen udgøres af fem medlemmer) altid
udpeges i de ulige år, mens den anden halvdel udpeges i de lige år.

6.3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Såfremt der er
flere end tre medlemmer, udpeges desuden en næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

6.4.

Bestyrelsen er selvsupplerende. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår før valgperiodens udløb, udpeges et nyt medlem uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen til
enhver tid består af mindst tre personer. En suppleant, der indtræder i stedet for et
bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

6.5.

Et medlem af bestyrelsen kan fratræde eller afsættes af generalforsamlingen eller af
den samlede bestyrelse i valgperioden.

6.6.

Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

6.7.

Bestyrelsens møder indkaldes af formanden med mindst 14 dages og højst fire ugers
varsel.

6.8.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle medlemmer skal så vidt muligt have mulighed for at deltage i møderne. Bestyrelsen er endvidere beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelses-
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medlemmer er mødt og enige i mødets afholdelse, uanset om der måtte være sket
overtrædelse af indkaldelsesfristen.
6.9.

Bestyrelsens medlemmer udøver hvervet på frivillig og ulønnet basis.

7.

DRIFT MV.

7.1.

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte et eller flere udvalg til at varetage restaureringen, vedligeholdelsen og driften af Ejendommen samt af det infocenter, der skal
oprettes i Ejendommen. Udvalgsmedlemmer kan være bestyrelsesmedlemmer, foreningsmedlemmer eller andre.

7.2.

Bestyrelsen er øverst ansvarlig for det udvalgsarbejde, der udføres i medfør af pkt.
7.1.

8.

HÆFTELSE

8.1.

For Foreningens forpligtelser af enhver art, ud over hvad der måtte fremgår af nærværende vedtægter, hæfter kun Foreningen, hvorfor der ikke påhviler bestyrelsen eller medlemmerne nogen form for personlig hæftelse for de af Foreningen påtagne forpligtelser.

8.2.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af Foreningen til enhver tid tilhørende formue.

9.

TEGNINGSREGEL

9.1.

Foreningen tegnes af formanden eller, i formandens fravær, af et bestyrelsesmedlem i
forening med kassereren.

10.

ØKONOMI

10.1.

Foreningens indtægter består dels af donationer, dels af medlemskontingenter.

10.2.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at donationer og medlemskontingenter ubeskåret anvendes til erhvervelse af, restaurering af, vedligeholdelse af og drift af såvel Ejendommen
som af det infocenter, der etableres i Ejendommen.
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11.

REGNSKAB OG REVISION

11.1.

Regnskabet fremlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.

11.2.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

11.3.

Valg af revisor sker hvert år på den ordinære generalforsamling.

12.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

12.1.

Ændring af Foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen.

12.2.

Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af den til generalforsamlingen udsendte dagsorden.

12.3.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for.

13.

OPHØR

13.1.

Opløsning af Foreningen kan kun ske, såfremt det besluttes på generalforsamlingen.
Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

13.2.

Ved Foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue et almennyttigt formål, der
ligger i tråd med Foreningens formål. Dette besluttes af bestyrelsen med 2/3-flertal.

Vedtægterne er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 2016.
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