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 VEDTÆGTER – foreningen ASTA BASTA BIO i Næstved 

 

 

 

§ 1 NAVN 

Foreningens navn er: Asta Basta Bio. 

Klubbens hjemsted er: Kattebjerget 5, 4700 Næstved 

 

§ 2 FORMÅL 

Asta Basta Bios formål er - med danske, europæiske og internationale film som virkemiddel - at oprette og 
drive en filmklub for børn mellem 7 og 10 år.  

- at garantere 4 filmforestillinger i en sæson, henholdsvis 1. og 2. halvdel af et år 

- alle børn mellem 7 og 10 år kan deltage med en nær voksen i filmklubben Asta Basta Bios aktiviteter efter 
princippet om først til mølle 

- klubmedlemskab opnås ved køb af billetter til en sæson ad gangen 

- at udvikle 7 – 10 årige børns livsduelighed i samfundet og forståelse af tilværelsen, lokalt og globalt 

- at sikre børn adgang og kendskab til kvalitativ filmkunst - før og nu 

- at lade oplevelse og viden inspirere til socialt og produktivt samvær om film og andre billedmedier 

- at skabe indsigt i og forståelse for kulturaktiviteter i det danske samfund. 

Filmklubben kan arbejde for at supplere filmforevisningerne med andre arrangementer og aktiviteter inden 
for det kulturelle felt. 

 

§ 3 MEDLEMMER 

Som medlemmer kan optages alle voksne som kan gå ind for foreningens formål. 

Ingen medlemmer af foreningen hæfter personligt for foreningens forpligtelser. 
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§ 4 MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemskontingentet for foreningen Asta Basta Bio og sæsonbilletprisen til filmklubben Asta Basta Bio 
fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Medlemskab af foreningen giver adgang til den årlige 
generalforsamling – med stemmeret og fuld valgbarhed for medlemmer over 18 år.  

 

§ 5 GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.  

Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden 1. maj, indkaldes senest 21 dage før afholdelse 
med angivelse af dagsorden. Endelig dagsorden - hvis den adskiller sig fra den først udsendte - udsendes 
senest 7 dage før afholdelse. 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt1 , herunder via mail. 

 

§ 6 DAGSORDEN 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal min. indeholde: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt to suppleanter 

6. Valg af revisor 

7. Evt. 

Der udfærdiges et referat, som underskrives af dirigent og referent 

 

§ 7 FORSLAG  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud 
for generalforsamlingens afholdelse, og udsendes til medlemmerne senest 7 dage før. 

 

 

 

 

 
1 Indkaldelse kan f.eks. foregå gennem det ved sæsonstart uddelte program, på klubbens hjemmeside, i den lokale avis, 
ved e-mail til medlemmerne o.s.v. 
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§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne indenfor en 
måned, når mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst 
14 dages varsel. 

 

§ 9 BESTYRELSEN  

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer.  

Bestyrelsen for Asta Basta Bio konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.  

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år. Suppleanter er valgt for 1 år. Genvalg kan finde sted. I ulige år er 
2 medlemmer på valg og i lige år 3 medlemmer.  

Fra bestyrelsesmøder tages et referat, der underskrives af formand og referent. 

 

§ 10 TEGNINGSRET 

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i fællesskab. 

 

§ 11 FORENINGENS REGNSKABSÅR 

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.    

 

§ 12 VEDTÆGTSÆNDRING, OPLØSNING 

Til beslutning af vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves på en ordinær generalforsamling 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af et evt. overskud, der skal gå til et 
almennyttigt formål. Eventuelt overskud skal doneres til et børnekulturelt formål i Næstved Kommune.  

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 19. september 2022 

 

 

__________________________                                         __________________________ 

 

Leif Jacobsen, referent                                                          Ole Hansen, dirigent 


