Vedtæger for
Foreningen Ørslev Kloster
Senest revideret på Generalforsamling den 28. maj 2016

§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ørslev Kloster, et arbejdsrefugium for forskning, kunst og kultur
beliggende i Skive Kommune.
§2
Formål
Foreningens formål er at drive, vedligeholde og støtte Ørslev Kloster som arbejdssted for
personer, der virker inden for forskning, kunst og kultur samt personer med tilknytning til
erhvervslivet. Driften varetages i henhold til brugskontrakt med Komtesse Olga Sponnecks
Legat (Ørslev Kloster stiftelse). Medlemskab af foreningen står åbent for såvel enkeltpersoner som institutioner.
Ørslev Kloster fungerer som et lokalt, nationalt og internationalt samlingssted:
1) for aktiviteter inden for kerneområderne forskning, kunst og kultur.
2) for brugere fra erhvervslivet.
Ørslev Kloster bevarer, vedligeholder og formidler viden om:
3) de fredede, historiske bygninger.
4) naturværdier ved og omkring Ørslev Kloster.
Ørslev Kloster er integreret i det omgivende samfund:
5) gennem et tæt engagement i lokalsamfundet og regionen.
Formålsbeskrivelse for Ørslev Kloster
ad 1) At skabe rammer for udøvelse af forskningsarbejde såsom artikler, bøger og videnskabelige udgivelser samt skribentvirksomhed inden for alle litterære genrer. At give arbejdsmuligheder for udøvende kunstnere, bl.a. komponister, musikere, skuespillere, dansere,
billedkunstnere m.v. At tilbyde kvaliteter som rummelighed, mangfoldighed og inspiration
på tværs af faggrænser. At videreføre miljøets autenticitet og tradition for stilhed, koncentration og fordybelse.
ad 2) At give virksomheder og institutioner mulighed for at benytte Ørslev Klosters faciliteter, herunder Portnerboligen, til dags- og internatmøder.
ad 3) At bevare de historiske rammer med rødder tilbage til 1100-tallets nonneorden
samt at vedligeholde og genskabe den barokke herregård ved løbende restaureringsarbejde. At formidle stedets kulturhistorie – bl.a. forskningsresultater fra restaureringen –
gennem publikationer, rundvisninger, foredrag m.m.
ad 4) At bevare Ørslev Klosters skov-, park- og engområder som enestående kulturmiljø.
At give kendskab til stedets specielle natur, herunder de gamle klosterplanter, i samarbejde med Skive Kommune. At gøre brugerne opmærksomme på de rekreative områder
med morænelandskab og Limfjord.

ad 5) At give offentlig adgang til den anlagte natursti og det restaurerede Gartnerhus. At afholde
åbent hus arrangementer bl.a. med rundvisning i bygninger og park. At tilbyde medlemskab af
Foreningen Ørslev Kloster med ret til at deltage i generalforsamlingen.
§3
Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der udpeges således:
1. Komtesse Olga Sponnecks Legat: 2 medlemmer, herunder:
- 1 medlem; Formanden i Legatbestyrelsen (jurist)
- 1 medlem, der er bygningssagkyndig/arkitekt
2. Skive Byråd: 1 medlem
3. Bestyrelsen: 4 medlemmer, herunder:
- 1 medlem, der er forankret i kulturverdenen
- 1 medlem med økonomisk/administrativ erfaring
- 1 medlem med formidlingsmæssige kompetencer
- 1 medlem, der er forankret i lokalområdet eller i den lokale kultur og/eller museumsverden
4. Generalforsamlingen: 1 medlem, herunder:
- 1 medlem, der er repræsentant for brugerne
Det sidste bestyrelsesmedlem - og en suppleant for dette - vælges blandt foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling.
Det tilstræbes, at den til enhver tid siddende formand er forankret i kulturverdenen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder referat over afholdte møder.
Bestyrelsesvalgene gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelseshvervet er ulønnet.
§4
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere
end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager i mødet. Bestyrelsens beslutninger træffes
ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, hvis han eller hun ikke er
tilstede, næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen træder sammen, når formand, næstformand eller to medlemmer fremsætter ønske
herom.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Til varetagelse af Ørslev Klosters drift ansætter bestyrelsen en klosterforvalter, som forestår den
daglige ledelse og regnskabsaflæggelse.
Der kan meddeles prokura.
§5
Bestyrelsen skal hvert år udarbejde et årsregnskab og en kort beretning. Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går fra Foreningens stiftelse til udgangen af 1999. Regnskabet
revideres af en statsautoriseret revisor.
§6
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed, den afgør ved simpelt stemmeflertal de
forslag, der stilles i henhold til dagsordenen, dog kræves til vedtægtsændring mindst 2/3 af de
afgivne stemmer. Vedtægternes § 8 kan dog ændres efter den i § 8 fastsatte procedure.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.
Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer måtte forlange det.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Bestyrelsen oplyser om Foreningens økonomiske stilling og fremlægger det reviderede regnskab
til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af størrelsen af kontingent.
6. Valg af et bestyrelsesmedlem og suppleant for dette, jf. § 3, stk. 4 samt orientering om udpegning af øvrige bestyrelsesmedlemmer i medfør af § 3
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse skal medlemmerne indkaldes hertil pr. brev
indeholdende dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde inden 1. april. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14
dages varsel. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes inden en måned, når mindst 10 %
af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen forlanger det med angivelse af dagsorden.
§7
Årets overskud skal anvendes til foreningens formål. Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage
rimelige henlæggelser til opbygning af foreningens kapital.
§8
Bestemmelse om Foreningens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, hvor mindst
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Der kræves mindst 2/3 af de afgivne
stemmer, for at opløsning af Foreningen kan finde sted. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer
til stede, indkaldes til ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor da bestemmelse kan tages
med den ovennævnte stemmemajoritet, uanset de fremmødte medlemmers antal.
§9
Foreningen er etableret på den stiftende generalforsamling den 5. september 1998.
§ 10
Medlemskab af Foreningen gælder for et kalenderår ad ganen.
§ 11
Eventuelt overskud ved foreningens ophør tilfalder Komtesse Olga Sponnecks Legat.
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