Vedtægter for foreningen "Thorvald Larsen Selskabet"
§ 1. Navn og hjemsted
"Thorvald tarsen Selskabet" er en frivillig forening hjemmehørende i Egedal Kommune.
§ 2. Formål
Selskabet skal samle og bevare en samling af malerier og skitser m.v. af maleren Thorvald Larsen
(1881-1947), som boede og virkede i Veksø gennem mange år.
§ 3. Selskabets grundlag
Grundlaget er en samling af Thorvald Larsens arbejder, som Kirkemaler Poul Andersen, Græsted,
har overdraget som gave til selskabet.
§ 4. Virksomhed
Formålet opnås ved

- at drage omsorg for magasinplads til samlingen og økonomisk mulighed for udstillinger
- at fremme opmærksomheden på kunstnerens arbejder ved midlertidig eller permanent udstilling af
udvalgte malerier m.v.
- at formidle det kendskab til den lokale historie, som maleriernes skildring af landsbyeme og landskabet bidrager til.
- at modtage gaver i form af malerier eller andet, som har tilknyning til Thorvald Larsen, herunder
arbeider af andre kunstnere med relation til ham.
§ 5. Udtån/udlejning
Efter bestyrelsens nærnere besternmelse kan selskabets malerier udlånes/udlejes til private og
institutioner for nærmere aftalte perioder. Låne-/lejeaftale udfærdiges i to eksemplarer. heraf et til
låneren/lejeren.
§ 6. Betingelser for medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der støtter selskabets formåI.
§ 7. Kontingent
Til selskabets drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalfor-

samling.
§ 8. Regnskab og revision
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af selskabets revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal være tilsendt medlemmeme senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Selskabets midler opbevares i et godkendt pengeinstitut.
§ 9. Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Den afholdes hvert ar i februar måned og
indkaldes - med angivelse af dagsorden - med mindst 14 dages varsel ved skriftlig/elektronisk meddelelse til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet pilmødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalfor-

samlingen.

