Vedtægt for DB Syd, Biblioteks- og kulturforeningen i Region Syddanmark

§ 1. DB Syd, Biblioteks- og kulturforeningen i region Syddanmark er en forening under Danmarks
Biblioteksforening og består af alle medlemmer af Danmarks Biblioteksforening, der er valgt, har
arbejdssted, seneste arbejdssted eller er bosiddende inden for region Syddanmark.
Når bopælskommune ligger uden for arbejdspladsens regionale tilknytning besluttes ved indmeldelse
hvilken regionsforening, der ønskes medlemskab af.
For at være medlem i foreningen skal man være medlem af Danmarks Biblioteksforening.
§ 2 Formål
Regionsforeningens formål er gennem samarbejde og dialog mellem politikere,
biblioteksmedarbejdere og andre interesserede i kulturelle aktiviteter:
- at virke for fremme af biblioteksvæsenet og kulturelle aktiviteter i Region Syddanmark
- at udbrede kendskabet til Danmarks Biblioteksforening og alle grene af dens virksomhed
- at afholde konferencer og møder i Region Syddanmark med det formål at styrke engagementet i
biblioteks- og kultursektoren
- at virke for et positivt samspil mellem det centrale og det regionale niveau i Danmarks
Biblioteksforening
- at være et forum for drøftelse af spørgsmål, der kan fremme kontakten mellem kulturproducenter,
kulturformidlere, erhvervsliv, bibliotekernes brugere, bibliotekernes medarbejdere, politikere samt
medlemmer af biblioteks-/brugerråd.
§ 3 Kontingent
Foreningen fastsætter selv sit kontingent, som opkræves af Danmarks Biblioteksforenings sekretariat.
§ 4 Regnskab og budget
1. Regnskabsåret er kalenderåret. Revideret regnskab med status forelægges til godkendelse ved
generalforsamlingen.
2. Der foretages review af statsautoriseret/registreret revisionsfirma.
3. Budget med aktivitetsplan forelægges til godkendelse ved generalforsamlingen. Foreningen har
desuden mulighed for at ansøge Danmarks Biblioteksforening om penge til konkrete projekter og tiltag.
§ 5 Generalforsamling, almindelige bestemmelser
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har adgang til
generalforsamlingen.
2. Adgang til generalforsamlingen har tillige - med taleret, men uden stemmeret - de af foreningen
inviterede gæster.
3. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingen samt dens dagsorden.
4. Indkaldelse til generalforsamling med tilhørende dagsorden sker ved direkte meddelelse til
medlemmerne med mindst 1 måneds varsel.
§ 6 Ordinær generalforsamling
1. Foreningen skal hvert år inden udgangen af 1. kvartal afholde en ordinær generalforsamling.
2. Faste punkter på dagsordenen er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af aktivitetsplan for indeværende år
5. Godkendelse af budget for indeværende år
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

3. Ved generalforsamlingen efter et kommunalvalg optages følgende punkt på dagsordenen: Valg af
bestyrelse og suppleanter hertil i henhold til bestemmelserne i § 7.
På generalforsamlingen efter et kommunevalg vælger regionsforeningens valggruppe A
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repræsentanter og suppleanter for disse til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab.
4. Ethvert medlem kan fremsætte forslag til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes
fremmet til afstemning, må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen,
hvorefter forslaget udsendes til generalforsamlingens deltagere senest 2 uger før mødet.
§ 7 Bestyrelsen
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer som vælges på foreningens første
generalforsamling efter et kommunalvalg. Der vælges 6 bestyrelsesmedlemmer fra valggruppe A og 5
fra valggruppe B. Der vælges personlige suppleanter for medlemmerne, og de indkaldes til
bestyrelsesmøderne ved forfald.
2. Valgbare til bestyrelse er medlemmer af Danmarks Biblioteksforening indenfor foreningens område
repræsenterende følgende grupper: Valggruppe A: Alle valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Valggruppe B: Øvrige medlemmer.
3. Lederen af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, lederne af Centralbibliotekerne i Region
Syddanmark, en repræsentant fra uddannelsesbibliotekerne i Region Syddanmark og en repræsentant
fra KL’s Kommunekontaktråd i Region Syddanmark tilbydes at tiltræde bestyrelsen. Alle uden
stemmeret.
4. På første generalforsamling efter et kommunalvalg vælges formand og næstformand blandt
bestyrelsens medlemmer fra hhv. gruppe A og B.
Afgår formanden i løbet af en valg periode, vælger valggruppe A ny formand ved førstkommende
generalforsamling
Afgår næstformanden i løbet af en valg periode, vælger valggruppe B ny næstformand ved
førstkommende generalforsamling.
Afgår bestyrelsesmedlemmer i løbet af en valgperiode, indtræder suppleanten, og der vælges nye
suppleanter ved førstkommende generalforsamling.
Valghandlingen foregår ved, at generalforsamlingen suspenderes, mens de 2 valggrupper hver for sig
foretager valg. Da valghandlingen er dirigentens ansvar, udpeger han forinden en valgstyrer for hver af
de 2 grupper. Hver valgstyrer sørger for stemmeoptællere o.lign.
Når valghandlingen og stemmeoptællingen er tilendebragt og dirigenten har fået overgivet begge
valggruppers afstemningsresultat (evt. med valgstyrerens underskrift), kan generalforsamlingen
genoptages og den ny bestyrelses medlemmer præsenteres.
5. Bestyrelsen vælger selv sine sekretærfunktioner (regnskabsfører, webredaktør mv.) og fastsætter
selv sin forretningsorden.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formand og næstformand, et flertal i bestyrelsen eller
mindst 1/3 af foreningens medlemmer med motiveret dagsorden forlanger det.
2. Bestyrelsen foranlediger forslag og dagsorden offentliggjort i henhold til reglerne i
§ 5, stk. 4.
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§ 9 Stemmeret
1. Ved generalforsamlingen råder hver medlemskommunes relevante udvalg over stemmer svarende
til de fremmødte, dog maksimalt 7.
2. Fremmødte personlige medlemmer råder over hver 1 stemme. Fremmødte valggruppe B
medlemmer, der repræsenterer en organisation eller en institution råder over hver 3 stemmer.
Fremmødte Brugerråd råder over hver 1 stemme. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4. Alle afgørelser, også valg, sker ved almindelig stemmeflerhed jfr. dog § 14, stk. 3. Står stemmerne
lige, betragtes et fremlagt forslag som bortfaldet.
Ved valg foretages endnu en afstemning. Hvis denne også giver lige mange stemmer, afgøres valget
ved lodtrækning.
§ 10 Tegningsretten
Foreningen tegnes i alle forhold af formanden og næstformanden i forening eller af formanden hhv.
næstformanden og regnskabsføreren i forening.
§ 11 Befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelse fastsættes af bestyrelsen.
§ 12 Netværk og arbejdsudvalg
1. Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere netværk, som inden for godkendte kommissorier og
budgetter refererer til bestyrelsen. Netværkenes opgaver kan være aktiviteter som f.eks. afholdelse af
konferencer. Bestyrelsen har i alle tilfælde det økonomiske ansvar. Bestyrelsen skal sikre nødvendig
koordinering, såfremt man etablerer flere netværk.
2. For så vidt foreningen af andre foreninger eller institutioner opfordres til at deltage i udvalg o. lign.,
udpeges disse repræsentanter af bestyrelsen.
§ 13 Hjemmeside
1. Foreningen opretter og driver en hjemmeside.
2. De nærmere retningslinjer for hjemmeside fastsættes af bestyrelsen.
§ 14 Vedtægtsændringer
1. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af foreningens medlemmer samt af bestyrelsen.
2. Vedtægtsforslag offentliggøres skriftligt til medlemmerne jf. § 5 stk. 4 og fremsættes på
generalforsamlingen af forslagsstilleren.
3. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de ved generalforsamlingen fremmødte
stemmeberettigede.
§ 15 Foreningens ophævelse
1. Foreningen ophæves, når forslag herom har opnået tilslutning fra ¾ af de fremmødte
stemmeberettigede på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
2. Foreningens nettoformue tilfalder Danmarks Biblioteksforening.

På generalforsamlingen d. 30.1.2014 blev bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægtens § 7 stk. 2
vedtaget.
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