
VEDTÆGTER	  

FOR	  

RIBES	  KULTURNAT.	  

	  

§1	  	  	  	  Ribes	  Kulturnats	  hovedopgave	  er	  at	  planlægge	  og	  arrangere	  den	  årlige	  foreningsaften	  for	  de	  musiske	  
og	  kulturelle	  foreninger	  og	  institutioner	  i	  Ribe.	  

Foreningsaftenen	  finder	  sted	  i	  søndagen	  inden	  efterårsferien	  hvert	  år.	  

§2	  	  	  Foreningens	  ledes	  af	  en	  komite	  på	  minimum	  6	  medlemmer.	  Komiteens	  medlemmer	  udpeges	  på	  det	  
årlige	  inspirationsmøde	  i	  februar	  måned	  hvor	  den	  kommende	  kulturnat	  drøftes.	  På	  inspirationsmødet	  
aflægges	  det	  reviderede	  regnskab	  og	  gennemgås	  budgettet	  for	  den	  kommende	  Kulturnat.	  	  

På	  mødet	  udpeges	  en	  revisor	  til	  revision	  af	  regnskabet.	  

Komiteen	  udpeges	  for	  1	  år	  af	  gangen.	  Derudover	  er	  komiteen	  selvsupplerende	  efter	  behov.	  

Komiteen	  vælger	  en	  koordinator	  for	  Kulturnattens	  aktiviteter	  samt	  en	  kasserer.	  

§3	  	  	  Komiteen	  er	  koordinator	  for	  alle	  de	  foreningsaktiviteter,	  der	  iværksættes	  i	  forbindelse	  med	  den	  årlige	  
Ribes	  Kulturnat.	  Herunder	  diverse	  ansøgninger	  til	  myndigheder,	  markedsføring,	  kontraktforhandlinger	  etc.	  	  

§4	  	  	  Efter	  afholdelse	  af	  den	  årlige	  Ribes	  Kulturnat	  afholdes	  evalueringsmøde.	  Evalueringsmødet	  tilstræbes	  
afholdt	  inden	  4	  uger	  efter	  arrangementet.	  	  

§5	  	  	  Overskud	  fra	  Ribes	  Kulturnat	  fremføres	  til	  næste	  års	  arrangement.	  Skulle	  der	  blive	  tale	  om	  underskud,	  
tages	  dette	  fra	  fremført	  formue.	  Alene	  foreningen	  hæfter	  for	  foreningens	  forpligtelser	  med	  foreningens	  
egen	  formue.	  

§6	  	  	  Beslutning	  om	  evt.	  nedlæggelse	  af	  foreningen	  og	  dermed	  ophør	  af	  de	  tilknyttede	  aktiviteter,	  kan	  kun	  
ske	  ved	  enstemmighed	  herom	  i	  komiteen	  og	  efter	  et	  forudgående	  inspirations-‐	  eller	  evalueringsmøde.	  

§7	  	  	  Ved	  eventuel	  nedlæggelse	  af	  aktiviteterne	  tilfalder	  tilbageværende	  midler	  musiske	  og/eller	  kulturelle	  
foreninger	  i	  Ribe	  efter	  vedtagelse	  i	  komiteen.	  

§9	  	  	  I	  forbindelse	  med	  Ribe	  Kulturnats	  årlige	  aktiviteter,	  har	  alle	  komiteens	  medlemmer	  hver	  for	  sig	  	  
bemyndigelse	  til	  at	  tegne	  foreningen.	  

Således	  vedtaget	  på	  inspirationsmødet,	  den	  27.	  februar	  2013.	  

	  

Helle	  Hauger	  

Dirigent	  

	  


