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VEDTÆGTER 
Vedtaget på årsmødet den 9. marts 2006 med ændringer vedtaget på årsmøderne  
4. marts 2008, 3. marts 2009, 1. marts 2011, 6. marts 2012, 4. marts 2014 samt 7. marts 2018 på Grønbechs Gård 
 
 
Navn og hjemsted 
§ 1 
Sammenslutningens navn er ”Arts & Crafts Association Bornholm” (ACAB) med undertitlen ”Sammenslutningen af 
Bornholmske Kunsthåndværkere”. 
 
Sammenslutningen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab. 
 
§ 2 
Sammenslutningens hjemsted er Grønbechs Gård - Kunsthåndværkets Hus i Hasle. 
 
 
Formål 
§ 3  
Sammenslutningens formål er at fremme bornholmsk kvalitets kunsthåndværk, såvel lokalt som udenøs. 
 
 
Optagelse 
§ 4  
Som medlem kan optages kunsthåndværkere, som opfylder følgende kriterier: 
- Fast bopæl på Bornholm. 
- Kunsthåndværkeren kan dokumentere en regelmæssig professionel aktivitet som kunsthåndværker. 
- Kvaliteten lever op til sammenslutningens definition af kunsthåndværk. 
 
§ 5 
Bestyrelsen har udpeget et bedømmelsesudvalg på tre personer, som ikke selv behøver at være kunsthåndværkere, 
men som har en relevant faglig baggrund for at kunne afgøre, om en given kunsthåndværkers produkter lever op til 
sammenslutningens definition.  
Bedømmelsesudvalget har direktøren for Bornholms Kunstmuseum som fast medlem af udvalget og er 
selvsupplerende på de to andre poster. 
Bedømmelsesudvalgets afgørelser kan ikke appelleres. Et flertal på 2/3 af ACAB’s fuldgyldige medlemmer kan 
forlange ændring i udvalgets sammensætning.  
Bestyrelsen har ansvaret for bedømmelsesproceduren, som godkendes på årsmødet. 
Et fuldgyldigt medlem af ACAB er et medlem som er godkendt af bedømmelsesudvalget, er udøvende 
kunsthåndværker og som har betalt for alle sine forpligtelser over for ACAB.  Et ikke fuldgyldigt medlem er et 
medlem som betaler kontingent, men ikke er godkendt af bedømmelsesudvalget. 
 
 
Årsmøde 
§ 6  
Stk. 1 
Sammenslutningen vælger på årsmødet den 1. tirsdag i marts en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges 
ved almindeligt flertal af de fuldgyldige medlemmer. Fuldgyldige medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt. 
Til bestyrelsen vælges der på lige år 2 medlemmer og på ulige år 3 medlemmer. De vælges alle for en 2-årig periode. 
 
Intet bestyrelsesmedlem kan fungere i mere end 6 år i træk. 
 
Stk. 2  
Sammenslutningen vælger på årsmødet 3 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleanterne vælges for en 2-årig 
periode, således at den længst siddende suppleant er på valg hvert år. 
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Stk. 3 
Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
  
Stk. 4 
Bestyrelsens medlemmer behøver ikke at være udøvende kunsthåndværkere, dog skal bestyrelsen som minimum 
have 3 fuldgyldige medlemmer fra foreningen. 
 
Stk.5 
Dagsorden 
1 Valg af dirigent 
2 Valg af referent 
3 Bestyrelsens beretning 
4 Udvalgenes beretning 
5 Godkendelse af regnskab og disponering af resultatet for året 
6 Godkendelse af budget 
7 Behandling af indkomne forslag 
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
9 Valg af revisor 
10 Eventuelt 
 
Se også § 12. 
Forslag under punkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. 
 
 
Sekretariat 
§ 7  
Bestyrelsen udpeger et sekretariat, der i samarbejde med bestyrelsen skal forestå den daglige drift. Sekretariatet 
udfærdiger et sædvanligt regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret.  
 
Sekretariatet skal ligge som en ekstern funktion i forhold til sammenslutningens medlemmer. 
 
Sekretæren skal deltage i alle bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret. 
 
Se også § 11. 
 
 
Revision 
§ 8 
Revisor vælges ved almindeligt flertal på årsmødet for et år ad gangen. 
 
 
Medlemskab 
§ 9 
Ethvert medlem er berettiget til at opsige sit medlemskab med øjeblikkelig virkning, men er uberettiget til nogen 
form for tilbagebetaling.  
  
§ 10 
Ethvert medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis vedkommende handler til skade for sammenslutningen eller 
ikke overholder indgåede aftaler med sammenslutningen, herunder indbetaling af kontingent og evt. andre ydelser. 
Restance udover 3 måneder kan medføre eksklusion.  
Bestyrelsen kan efter eget skøn godkende fornyet anmodning om optagelse fra en ekskluderet. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kontingent 
§ 11 
Årskontingentet kan reguleres på årsmødet ved almindeligt flertal. Beløbet går til den daglige drift af sekretariatet, 
som til gengæld skal levere følgende kerneydelser: 
- Administrative rutiner, så som informationsformidling, bogføring m.m. 
- PR i samarbejde med bestyrelsen 
- Fundraising og konkrete initiativer. 
Særlige initiativer skal finansieres særskilt, og iværksættes først når der er 100 % finansiering. 
 
For nye medlemmer opkræves kontingentet fra det efterfølgende kalenderår. 
 
 
Ekstraordinære møder 
§ 12 
Stk. 1 
Årsmødet i 1. kvartal er sammenslutningens øverste myndighed. Den udpegede bestyrelse har medlemmernes 
mandat til at tage daglige beslutninger i nærværende vedtægters ”ånd” og må i tvivlstilfælde høre medlemmerne, 
evt. ved indkaldelse til ekstraordinært medlemsmøde. 
  
Stk. 2 
Min. 12 fuldgyldige medlemmer kan forlange, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinært møde. De skal rette 
henvendelse til bestyrelsen og vedlægge konkrete forslag til behandling. 
 
Stk. 3 
Enhver indkaldelse til medlemsmøde skal være skriftlig og skal ske med mindst 14 dages varsel. 
 
 
Vedtægtsændringer, ophør og hæftelse 
§ 13 
Stk. 1 
Ændring af nærværende vedtægter kan ske på årsmødet den 1. tirsdag i marts og kræver 2/3 flertal blandt de 
fuldgyldige medlemmer. 
 
Stk. 2 
Beslutningen om sammenslutningens eventuelle ophør kan alene træffes med 2/3 flertal blandt de fuldgyldige 
medlemmer, og kan ske ved enten det normale årsmøde eller ved et ekstraordinært møde. 
 
Stk. 3 
Både for stk. 1 og stk. 2 gælder, at afstemning kan ske ved fuldmagt. 
 
Stk. 4 
Ved sammenslutningens eventuelle ophør skal sammenslutningens værdier anvendes til generel fremme af 
bornholmsk kunsthåndværk. 
 
Stk. 5 
Medlemmerne hæfter ikke for sammenslutningens evt. underskud.  
Sammenslutningen hæfter alene for sammenslutningens forpligtigelse af hvad der nævnes kan. Ingen krav mod 
sammenslutningen kan således gøres gældende mod de enkelte medlemmer eller sammenslutningens bestyrelse. 
 
§ 14 
Ethvert medlem anerkender ved sin indbetaling af 1. medlemsbidrag at have gjort sig bekendt med nærværende 
vedtægter. 
 
 
 
 
 



 

 

F O R R E T N I N G S O R D E N 
Vedtaget på årsmøderne den 1.marts 2011, 6. marts 2012 og den 5 marts 2013 på Grønbechs Gård samt på 
bestyrelsesmøde 16. januar 2019. 
 
Kontingent  
Kontingent skal være betalt inden årsmødet.  
Det er ikke muligt at deltage i ACAB-aktiviteter såsom udstillinger, markeder mm, før kontingent er betalt.  
Der er stemmeret ved årsmødet, når kontingentet er betalt, jvf. Vedtægterne § 6 stk.1. 
 
 
Hvilende medlemskab / Kriterier og rettigheder 
Hvilende medlemskab / Kriterier og rettigheder: 
Ved længerevarende sygdom og/eller ved bortrejse i længere tid kan et ACAB-medlem ansøge 
bestyrelsen om hvilende medlemskab. Der skal søges om hvilende medlemskab inden årsmødet 
af hensyn til budget. Ansøgningen skal indeholde begrundelse for hvilende medlemskab og 
indsendes inden forslagsfristen ifm årsmødet udløber, dvs inden 1. februar. Der er ikke et 
begrænset antal åremål for hvilende medlemskab; bestyrelsen beslutter fra sag til sag. Ved 
sabbatår eller tilsvarende foreslås en tidsbegrænsning på 2 år, mens der ved længerevarende 
sygdom ikke fastsættes et åremål. Hvilende medlemskab dækker hele kalenderår, og der skal 
ansøges herom for 1 år ad gangen. 
ACAB-medlemmer som er fyldt 75 år kan søge om hvilende medlemskab uden 
tidsbegrænsning. Konsekvenserne for hvilende medlemskab er, at man ikke kan deltage i ACAB- 
aktiviteter. Man kan deltage i sociale aktiviteter og årsmøde (dog uden stemmeret) Profilen på 
websitet og evt. medlemskab af den lukkede Facebook-gruppe bevares.  
Hvilende medlemskab koster 400 kr. excl. moms pr. år. 
 
 
 
 
 
250619 / bba 
 
 


