Vedtægter
for den selvejende institution
Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet

I.

Navn, hjemsted og formål

§1
Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet er en almengyldig selvejende institution med hjemsted i Farsø i
Vesthimmerlands Kommune.
§2
Institutionen har som formål at drive Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet ved at skabe udstillinger og
aktiviteter, der kan formidle Johannes V. Jensens og Thit Jensens personlige historier, forfatterskaber og
samfundsengagement i en bred samfunds- og kulturhistorisk sammenhæng. I et videre perspektiv skal
museet være ramme om et varieret udbud af kulturelle og samfundsaktuelle aktiviteter, der kan forbinde
forfatterskaberne med vores egen tid og fremme glæden ved kunstnerisk, skabende virksomhed.
Museets udstillinger og aktiviteter skal endelig bidrage til at profilere Vesthimmerland som en landsdel
med unikke kulturelle oplevelser og naturværdier samt med en markant placering i vores fælles nationale
historie og bevidsthed.

II.

Drift af den selvejende institution

§3
Den selvejende institutions drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved indtægtsdækket virksomhed og
ved eventuelle bidrag og tilskud fra fonde og puljer.
Bidrag til institutionen giver ikke ret til nogen del af den selvejende institutions formue eller udbytte af
nogen art.
§4
Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for udleje af lokaler til forskellige former for turismeaktiviteter og
litteraturarrangementer mv.
§5
Et eventuelt overskud ved den selvejende institutions drift tilfalder institutionen og anvendes til
tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til
institutionens bedste.
§6
Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed for den selvejende institution og fører tilsyn med dens
drift samt godkender budget og årsregnskab.

Der indgås en driftsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Museum og Johannes V.
Jensen og Thit Jensen Museet.
III.

Institutionens ledelse

§7
Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.
Alle 7 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Kommune for byrådets funktionsperiode, heraf skal:
 1 medlem udpeges af medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget eller – hvis dette ikke er muligt –
af byrådets midte
 2 medlemmer udpeges af Vesthimmerlands Museum
 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museets
Støtteforening
 1 medlem med relation til samtidens litterære miljø udpeges efter indstilling af bestyrelsens øvrige
medlemmer
Støtteforeningen må indstille, hvem de måtte ønske, herunder personer, der ikke nødvendigvis er medlem
af støtteforeningen.
Nye bestyrelsesmedlemmer indtræder 1. januar. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.
§8
Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde i hvert kalenderår med formand og
næstformand.
Næstformanden indtræder i formandens sted i tilfælde af formandens midlertidige forfald.
§9
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er ansvarlig for, at den selvejende institutions
økonomi og drift er i overensstemmelse med gældende regler og med institutionens vedtægter.
§ 10
Bestyrelsen indkaldes af formanden, når denne finder det nødvendigt, eller når det begæres af mindst 2
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, deriblandt
formanden og næstformanden.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog beslutninger om
vedtægtsændringer eller beslutninger om institutionens ophør, jfr. §§17-19.
I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes sted næstformandens – stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
§ 11

Institutionen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen
kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.
§ 12
Bestyrelsen oppebærer ikke honorar.
IV.

Regnskab og revision
§ 13

Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
§ 14
For hvert år udfærdiges regnskab bestående af resultatopgørelse, balance og noter samt årsberetning.
§ 15
Årsberetning og revideret regnskab skal forelægges bestyrelsen til vedtagelse på et bestyrelsesmøde, der
afholdes inden 3 måneder fra regnskabsårets udløb.
§ 16
Det godkendte årsregnskab fremsendes herefter til byrådet til godkendelse.

V.

Vedtægtsændringer og institutionens ophør

§ 17
Ændringer i nærværende vedtægter eller beslutninger om institutionens ophør kan træffes af bestyrelsen
på et særligt indkaldt bestyrelsesmøde. En vedtagelse kræver dog, at et flertal på ¾ af de deltagende
bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
Den til mødet udsendte dagsorden skal indeholde en præcis angivelse af de vedtægtsændringer, som
bestyrelsen ønsker gennemført, eller baggrund og vilkår for en eventuel indstilling om institutionens
nedlæggelse.
§ 18
En beslutning om ændring af vedtægterne eller om institutionens opløsning kræver dog efterfølgende
samtykke fra byrådet.
§ 19
Ved eventuelt ophør af institutionen skal bestyrelsen fremkomme med forslag til byrådet for
Vesthimmerlands Kommune om egenkapitalens anvendelse til et alment formål i så nær overensstemmelse
med § 2 som muligt. Byrådet træffer den endelige beslutning om egenkapitalens anvendelse.
§ 20
Denne vedtægt er godkendt af byrådet i Vesthimmerlands Kommune på mødet den xxxxxxxxxxx.
Vedtægten træder i kraft ved vedtagelsen.

