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§ 1 - Navn og hjemsted 

Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) 
GFV's hjemmeside: www.GFV.dk. 
GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe Ungdoms Film- og videoklub- (GUF). 
GFV og GUF er hjemmehørende i Gladsaxe kommune. 
GFV er stiftet den, 7. februar 1962. 
GUF er stiftet den, 23. december 1984. 

§ 2 - Formål 

Stk. I - Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til film- og 
videoproduktion. 

Stk. 2 - Disse formål søges fremmet ved: 

a) Afholdelse af møder om praktiske, belærende og oplysende emner vedr. film og 

video. 

b) Udveksling af meninger og erfaringer ved diskussionsmøder. 

c) Vedligeholdelse af kinotek, videotek og bibliotek, samt alt film- og videoteknisk udstyr 
til brug for medlemmerne efter regler fastsat af bestyrelsen. 

d)  Tilvejebringelse af passende lokaler til brug for klubbens aktiviteter. 

e) Arrangement af klubproduktioner, der giver medlemmerne adgang til at deltage i 

gruppearbejde. 

f) Anskaffelse af videoudstyr til brug for medlemmerne. 

g) Erhvervelse af video-kopier af speciel interesse for klubbens formål. 

h) Gladsaxe Ungdoms Film- og videoklub GUF fungerer som en selvstændig enhed med 

egne vedtægter og eget regnskab, og holder til i GFVs lokaler.  
Formanden for GUF skal være medlem af GFV. 
 Ændringer af GUF-vedtægter skal godkendes på en GFV-generalforsamling. 
GUF-regnskabet skal til orientering fremlægges på GFV's generalforsamling. 

Stk. 3 - Rettigheder:  

a) GFV har alle rettigheder og copyrights til klubbens filmprojekter.  

Deltagere i klubprojekter kan derfor ikke gøre nogen indsigelser om brug eller 
anvendelse af vedkommes materiale eller arbejde. 
Normalt skal filmens sluttekster vise hvilke klubmedlemmer, der har deltaget i 
projektet.  

b)  Alle andre film betegnes som "Private film" og rettighed og copyrights følger 
gældende love herfor.  

c)  GFV forbeholder sig ret til at have en kopi i klubbens Videotek, af alle "Private film" 
der deltager i klubbens konkurrencer, til brug for fremvisning i klubben. 
På alle tilmeldingskuponer til klubbens konkurrencer, skal der være et 
afkrydsningsfelt der, hvis afkrydset, giver GFV lov til at offentliggøre filmen via 
klubbens hjemmeside eller lignende. 
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§ 3 - Medlemskab 

Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i klubbens formål og er indstillet på 
at deltage i klubbens aktiviteter. 

Før man kan optages som medlem, skal man 4 gange have deltaget i klubmøder som 
gæst. Herefter kan man anmode om en indmeldelsesformular, indeholdende navn, 
adresse, telefonnummer og e-mailadresse, der i udfyldt og underskrevet stand skal 
afleveres til bestyrelsen. 

Medlemskab er gældende fra 1. kontingent-indbetaling. 
Hvis bestyrelsen ikke kan imødekomme ansøgningen, kan ansøgeren kræve en skriftlig 
begrundelse. 

§ 4 - Ophør af medlemskab 

Stk. 1- Udmeldelse. Kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. skyldigt 
kontingent skal betales. 

Stk. 2- Manglende kontingentbetaling. Hvis et medlem ikke reagerer på en rykkerskrivelse 

senest 14 dage efter modtagelsen kan bestyrelsen betragte vedkommendes medlemskab 
som ophørt. 

Stk. 3 - Eksklusion. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem. Bestyrelsen skal 
omgående sende den ekskluderede skriftlig, motiveret besked om afgørelsen. 
Ved eksklusion skal sagen, såfremt det ekskluderede medlem ønsker det, behandles på 
førstkommende generalforsamling, som et særligt punkt på dagsordenen. 

§ 5 - Kontingent 

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling med 2 
halvårlige rater den 1/1 og de 1/7. 
Kontingentet opkræves ved tilsendelse af en e-mail med betalingsoplysninger. 
Hvis kontingentet ikke er betalt senest 1 måned efter forfaldsdatoen eller den af 
kassereren fastsatte sidste frist for indbetaling, skal der udsendes rykkerskrivelse. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor omstændighederne taler for det, bevilge 
kontingentnedsættelse. 
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§ 6 - Regnskabsår 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§ 7 - Daglig ledelse 

Stk. I - Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal vælges på en 
generalforsamling for en periode på 2 år. 

FORMAND - vælges i lige år. 

KASSERER - vælges i ulige år. 

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 

1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. 

Bestyrelsen konstituerer sig med NÆSTFORMAND og SEKRETÆR, 
således at ingen bestyrelsesmedlemmer har mere end 1 af posterne. 

Stk. 2- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af de 5 medlemmer 
er til stede, heraf mindst formand eller næstformand. 
Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 3 - Der skal føres referat over bestyrelsens beslutninger, 
og referaterne skal være tilgængelige for alle klubbens medlemmer. 

Stk. 4- Bestyrelsen kan dele opgaver ud til andre medlemmer, og kan nedsætte 
arbejdsgrupper. 

Stk. 5 – Der foretages på generalforsamlingen valg af en 1. og en 2. suppleant til 
bestyrelsen. Disse vælges for en 1-årig periode.  

Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder en 
suppleant, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling. 

§ 8 - Tegningsregler 
Stk. 1 – Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i 
forening. 
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til 
foreningens bankkonti hver for sig. 

Stk. 2 – Klubben kan kun optage lån eller andre gældsforpligtigelser efter forudgående 

vedtagelse på en generalforsamling. 

Stk. 3 – Medlemmerne kan ikke pålægges noget personligt ansvar for klubbens 

gældsforpligtigelser. 
Klubben hæfter for sine forpligtigelser med sine aktiver og sin formue. 
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§ 9 - Generalforsamling 

Stk. 1 – Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Stk. 2 – Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Gladsaxe. 

Stk. 3 – Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem 
bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde. 

Stk. 4 – Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og som har 
været medlem i mere end 3 måneder. 

Stk. 5 – Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer. 

Stk. 6 – Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. GUF-formandens beretning og orientering om det reviderede regnskab for GUF. 

4. Godkendelse af det reviderede GFV-regnskab og fremlæggelse af budget. 

5. Fastsættelse af kontingent for kommende sæson. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af a) formand / kasserer (jf. § 7, stk. 1) 
b) bestyrelsesmedlemmer (jf. § 7, stk. 1) 
c) 1. og 2. bestyrelsessuppleant 

8. Valg af 2 revisorer. 

De må ikke være medlemmer af bestyrelsen, og de behøver ikke at være 
medlemmer af klubben. 

9.  Eventuelt. 

Stk. 7 – Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 8 – Generalforsamlingen skal af bestyrelsen varsles ved opslag på klubbens 

hjemmeside med mindst 30 dages varsel og på e-mail til alle medlemmer.  

Dagsorden vedlagt det reviderede regnskab for GFV samt de rettidigt modtagne forslag til 

dagsordenens pkt. 6 udsendes pr. e-mail til medlemmerne senest 7 dage før 
generalforsamlingen 

Stk. 9 – Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 
Dette gælder dog ikke i forbindelse med vedtægtsændringer og afstemning om opløsning 
af klubben. 

Stk. 10 – Der føres referat over generalforsamlingen, og det skal underskrives af referent, 
dirigent og formand. Referatet skal være tilgængeligt for alle medlemmerne. 
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§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1- Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det. 

Stk. 2 - Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes snarest muligt, når halvdelen af 

klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til 
bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 

Stk. 3 - For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler som for ordinære 
generalforsamlinger med hensyn til adgang, stemmeret, beslutningsdygtighed og referat. 

Stk. 4 - Den ekstraordinære generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes pr. e-mail 
med mindst 14 0g højest 30 dages varsel. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden vedlagt nødvendig dokumentation. 
Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle den udsendte dagsorden. 

§ 11 - Vedtægtsændringer 

Stk. 1- Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvis mindst 
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, og hvis et flertal af de fremmødte 
stemmer for ændringsforslagene. 

Stk. 2- Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der inden 14 dage til 

en ny generalforsamling, hvor forslag om vedtægtsændringer er vedtaget, hvis mindst 2/3 
af de fremmødte medlemmer, uanset antallet, stemmer herfor. 

§ 12 - Opløsning 

Stk. 1- Klubben kan kun opløses, såfremt dette vedtages på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger. 
Den første generalforsamling med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer; den anden 
generalforsamling med almindeligt flertal. 

Stk. 2- Forslag til opløsning af klubben skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen, 
og det skal i forvejen udsendes som anført i § 9, stk. 8 vedr. indkaldelse til ordinær 
generalforsamling. 

Stk. 3 - I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue og udstyr almennyttige 

formål i Gladsaxe Kommune. 

Ovenstående vedtægter for Gladsaxe Film- & Videoklub er vedtaget på den 

ekstraordinære generalforsamling d. 12. september 2018. 

 

 


