Vedtægt for den selvejende institution
Fanø Kunstmuseum
§ 1 Formål
1. Museets formål er at bevare og udstille
værker af kunstnere med tilknytning til
Fanø.
2. Formålet tilgodeses ved videreførelse af
Fanø Kunstsamlings aktiviteter og ved at
udbygge samlingen med ældre og nutidig
kunst udført af kunstnere med tilknytning
til Fanø.
3. Som tilknytning anses kunstværker, hvor
enten motivet eller kunstneren har
tilknytning til Fanø (øen og havet).
4. Formålet tilgodeses tillige gennem
formidling af viden om kunstværkerne og
kunstnerne, ligesom formålet kan
tilgodeses ved direkte eller indirekte støtte
til andre, der formidler viden om kunst.
§ 2 Stiftelse og hjemsted
1. Fanø Kunstmuseum, stiftet 1992, er en
videreførelse af Fanø Kunstsamling
oprindeligt stiftet af afdøde Ruth
Heinemann.
2. Der er ikke tillagt stifteren, dennes
efterkommere eller andre særlige
rettigheder.
3. Fanø Kunstmuseum har hjemsted i Fanø
Kommune.
4. Hjemstedet skal være centrum for museets
hovedaktiviteter.
§ 3 Museets ledelse
1. Museet ledes af en bestyrelse på 5-7
medlemmer.

2. Bestyrelsen supplerer sig selv, idet dog 2
medlemmer skal repræsentere Fanø
Kunstmuseums Venner.
3. Bestyrelsens medlemmer afgår efter 2 år,
men kan genudpeges.
4. Bestyrelsen kan udpege indtil 2
suppleanter, der udpeges for 1 år ad
gangen, og som efter bestyrelsens
beslutning kan deltage i bestyrelsens
arbejde.
5. Efter Fanø Kunstmuseums Venners
generalforsamling afholder Fanø
Kunstmuseum et konstituerende møde,
hvor bestyrelsen udpeger medlemmer og
konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte et
forretningsudvalg, hvis mandat fastsættes
af bestyrelsen. Formanden er formand for
forretningsudvalget.
6. Formandens stemme er udslagsgivende
ved stemmelighed.
7. Bestyrelsens arbejde er ulønnet, men der
kan efter beslutning herom udbetales
dækning for medlemmers udgifter ved
deltagelse i bestyrelses- og
udvalgsarbejdet.
8. Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige
møder, og derudover, hvis formanden eller
2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det med
angivelse af mødets emne. Der føres
protokol over møderne.
9. Bestyrelsen kan ansætte lønnet
arbejdskraft til udførelse af bestemte
arbejdsopgaver.
§ 4 Fanø Kunstmuseums Venner
1. Museet samarbejder med Fanø
Kunstmuseums Venner om sager af fælles
interesse.
2. På Fanø Kunstmuseums Venners
generalforsamling aflægger bestyrelsen for
Fanø Kunstmuseum beretning for museets
aktiviteter i den forløbne periode, og
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beretningen sættes til drøftelse på Fanø
Kunstmuseums Venners generalforsamling.
§ 5 Samarbejde med andre
1. Fanø Kunstmuseum kan indgå i et
samarbejde med andre museer eller
kulturinstitutioner til fremme af museets
formål.
2. Museet kan indgå samarbejde med andre,
herunder private firmaer og
enkeltpersoner om udstillinger og konkrete
arrangementer i overensstemmelse med
museets formål.
§ 6 Regnskab og revision
1. Bestyrelsen udarbejder et årsregnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.
2. Museets midler anbringes efter de regler,
der er fastsat om anbringelse af fondes
midler.
3. Årets overskud anvendes til museets
formål. Bestyrelsen er berettiget til at
henlægge af årets overskud til
konsolidering af formuen.
4. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen
valgt statsautoriseret eller registreret
revisor.

§ 7 Vedtægtsændringer og opløsning
1. Bestyrelsen kan ved beslutning med ¾
majoritet foretage ændringer i denne
vedtægt, og samme majoritet kræves til
vedtagelse af et forslag om museets
opløsning.
2. Opløsning og vedtægtsændringer skal
vedtages på skal afholdes med mindst en
måneds mellemrum.
3. Ved opløsning tilfalder resterende midler
og aktiver den eller de institutioner, der vil
videreføre aktiviteterne eller størst mulige
dele heraf efter beslutning truffet af den
opløsende bestyrelse.
4. Ved opløsning skal bestyrelsen arbejde for,
at aktiver og midler i videst mulig omfang
forbliver på Fanø.
Endelig vedtaget på bestyrelsesmøde den 28.
juni 2021
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