
 

 

Vedtægter for SAS Art Club Denmark 

§ 1 Navn 

1.1 Foreningens navn er SAS Art Club Denmark. 

1.2 SAS Art Club Denmark er stiftet ved generalforsamling den 12. maj 1977 under 
navnet ”SAS Kunstforening”. 

§ 2 Formål 

2.1 Det er foreningens formål at stimulere interessen og øge kendskabet til kunst og 
kultur blandt medlemmerne og inden for SAS-koncernen i øvrigt. 

2.2 SAS Art Club Denmark arrangerer udstillinger af forskellige kunstneres arbejder 
på egnede steder, indkøber og bortlodder kunstværker blandt medlemmerne samt 
gennemfører særlige arrangementer til fremme af kunstneriske og kulturelle 
interesser. 

§ 3 Tilhørsforhold 

3.1 SAS Art Club Denmark er en sektion af SAS Group Club – Denmark. 

§ 4 Medlemskab 

4.1 Som medlem kan optages alle, der er eller kan blive medlem af SAS Group Club – 
Denmark i henhold til dennes love, dvs. ansatte i SAS Group og deres ægtefæller 
samt ansatte overgået til pensioniststatus og deres ægtefæller. SAS Art Club 
Denmark kan herudover optage indtil 15 % medlemmer uden tilknytning til SAS 
Group som eksterne medlemmer. 

4.2 Et medlem fortaber sit medlemskab ved kontingentrestance ud over et kvartal. 
Hvis medlemskab ønskes genoptaget, skal restancen betales. 

4.3 Bestyrelsen kan udpege et medlem som æresmedlem. Æresmedlemmer skal have 
gjort en speciel indsats for foreningen og der skal være enighed i bestyrelsen om 
udpegningen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Bestyrelsen giver 
meddelelse om udpegning af æresmedlemmer på den ordinære 
generalforsamling. 

§ 5 Ordinær generalforsamling 

5.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 



 

 

5.2 Generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. E-mail eller 
almindeligt brev er gyldig indkaldelse. Indkaldelsen offentliggøres desuden på 
foreningens hjemmeside. 

5.3 Forslag om ændringer fremsendes til bestyrelsen senest 15. februar. De skal 
udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

5.4 Beslutninger træffes af generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal, dog skal 
beslutninger om vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal af de 
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 

5.5 Forslag om opløsning af foreningen vedtages på to efter hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære. På den ordinære 
generalforsamling skal mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede 
medlemmer stemme for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

5.6 Dagsorden for den årlige ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
6. Valg af bestyrelse og revisorer ifølge vedtægterne. 
7. Eventuelt. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på skriftligt 
forlangende af 1/3 af medlemmerne med angivelse af, hvilke punkter, der ønskes 
behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. 

6.2 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter 
modtagelsen af en anmodning i henhold til reglerne i 5.2 

6.3 Beslutninger træffes efter samme regler, som gælder på den ordinære 
generalforsamling, jf. § 5.4 og § 5.5. 

6.4 Ved foreningens opløsning skal de resterende midler gå til indkøb af kunstværker, 
som udloddes blandt medlemmerne ved en ekstraordinær lodtrækning.  

§ 7 Kontingent 

7.1 Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 

7.2 For ansatte i SAS-koncernen og deres ægtefæller kan kontingentet trækkes i den 
månedlige lønudbetaling. Bestyrelsen fastsætter regler om kontingentindbetaling 
for medlemmer, hvor løntræk ikke sker. 



 

 

§ 8 Regnskabsår og anvendelse af midler 

8.1 Regnskabsåret følger kalenderåret. 

8.2 Anvendelse af driftsoverskud skal prioriteres til sikkerhed for dækning af eventuelt 
driftsunderskud, større arrangementer samt til ekstra indkøb af kunst til 
bortlodning blandt medlemmerne. 

8.3 Bestyrelsen træffer beslutninger om anvendelse af SAS Art Club Denmark’s 
midler. 

8.4 Mindst 85 % af kontingentindtægterne skal anvendes til indkøb af kunstværker til 
bortlodning blandt medlemmerne.  

§ 9 Bestyrelsen 

9.1 Bestyrelsen består af formanden, kassereren samt tre bestyrelsesmedlemmer. 
Generalforsamlingen vælger i lige år formanden og et andet bestyrelsesmedlem, 
og i de ulige år kassereren og to andre bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder 
for to år. 

9.2 Hvert år vælges to bestyrelsessuppleanter og to revisorer. 

9.3 Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen. 

9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til 
stede, hvoraf et af disse skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen 
træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende, dog er det næstformandens stemme, der er afgørende, hvis 
formanden har forfald.  

9.5 SAS Art Club Denmark tegnes af formanden, næstformanden eller af kasseren i 
forening med et andet bestyrelsesmedlem. 

9.6 Bestyrelsen er bemyndiget til  

9.6.1 at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at 
kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i 
økonomiske anliggender,  

9.6.2 at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne 
disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at 
indgå kontrakter herom og til  

9.6.3 at meddele prokura. 

 

§ 10 Den årlige bortlodning af kunst 



 

 

10.1 Bortlodning af kunst blandt medlemmerne finder sted i forbindelse med den årlige 
generalforsamling. 

10.2 Alle medlemmer med mindst to kvartalers medlemskab i det foregående år har et 
lod i lodtrækningen. Udtrækkes medlemmet ikke ved den årlige lodtrækning, 
tillægges yderligere et lod det følgende år og så fremdeles indtil medlemmer har 
fem lodder. Ved udtrækning i lodtrækningen starter medlemmet forfra med et lod 
det efterfølgende år. 

10.3 Lodtrækningen foregår elektronisk. 

§ 11 Udvalg 

11.1 Til at varetage løbende aktiviteter nedsætter bestyrelsen et antal faste udvalg til 
varetagelse af a) indkøbs- og udstillingsaktiviteter, b) kunst- og 
kulturarrangementer, c) film, teater og musik samt d)medier. Bestyrelsen kan 
beslutte at nedsætte eller nedlægge udvalg.  

11.2 Bestyrelsen udpeger udvalgsformænd blandt bestyrelsesmedlemmerne. 

11.3 Bestyrelsen godkender sammensætning af udvalgene i forbindelse med den årlige 
konstitution. 

§ 12 Udvalgsarbejdet 

12.1 Udvalgene udarbejder beskrivelse af deres etiske regler og arbejdsprincipper, 
herunder regnskab og eventuelt budget samt for håndtering af eventuelt over- 
eller underskud. Bestyrelsen godkender regler og arbejdsprincipper. 

12.2 Deltagere i udvalgenes arrangementer udvælges blandt de medlemmer, der 
opfylder § 4. I arrangementer, der ikke er overtegnede, kan også medlemmer fra 
andre sektioner under SAS Group Club – Denmark eller SAS-kunstsektionerne i de 
øvrige skandinaviske lande deltage. 

12.3 Hvis et arrangement er overtegnet, foretages der udvælgelse efter principper, 
som er fastlagt i udvalgets arbejdsprincipper jf. § 12.1, med mindre andet er 
tilkendegivet i invitationen til arrangementet. 

12.4 Arrangementslederen/-koordinatoren kan altid medbringe ægtefælle eller 
samlever mod sædvanlig deltagerbetaling, såfremt denne opfylder § 4.1. 

 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2010. Ændret den 15. marts 2012, 
den 21. marts 2013, den 20. marts 2014, den 19. marts 2015 samt på generalforsamlingen 
den 15. marts 2018.  


