
Mon ikke alle har et mere eller mindre udtalt ønske om at kunne købe 
god kunst til attraktive priser. 
Dette kan lade sig gøre, hvis man er elev, tilhører forældrekredsen, er 
lærer eller på anden måde er tilknyttet Lyngby private Skole. 
 
Skolen har med oprettelsen af kunstforeningen ”KUNST I SKOLEN”  
fået opfyldt ønsket om at kunne skabe et miljø, hvor kunst er en del af 
børnenes hverdag, og hvor der er etableret en kontakt mellem de 
udøvende kunstnere og skolens elever. 
 
Foreningen arrangerer løbende udstillinger af en måneds varighed og 
vil således i løbet af et skoleår kunne præsentere 8-10 overvejende 
danske kunstnere. 
 
I forbindelse med udstillingerne indkøber kunstforeningen en række 
kunstværker, som senere bliver fordelt blandt medlemmerne ved lod-
trækning på den årlige generalforsamling i juni måned. 
 
Som medlem kan De tegne Dem for ét eller flere lodder til en pris af 
kr. 25,- pr. stk. pr. måned. De deltager herefter i den årlige lodtræk-
ning med én chance pr. lod. Køber De et ekstra lod, har De altså dob-
belt så stor chance for at vinde. Betalingen for det antal lodder, De har 
tegnet Dem for, vil blive opkrævet sammen med skolepengene eller 
pr. giro. 
For at deltage i lodtrækningen skal man have betalt et beløb svarende 
til et helt års kontingent. 
 
Som medlem af kunstforeningen vil De altså dels kunne købe af de 
udstillede værker til fordelagtige priser, dels deltage i den årlige lod-
trækning om den indkøbte kunst, men fremfor alt vil De medvirke til at 
skabe nogle spændende og inspirerende omgivelser for Deres 
barn/børn. 
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KUNST I SKOLEN 
Lyngby private Skoles Kunstforening 

 
§ 1 

 
NAVN. 

 
Foreningens navn er ”Kunst i skolen” med binavnet ”Lyngby private Skoles Kunst-
forening”. 
 
Foreningens hjemsted er Lyngby private Skoles domicil. 
 
 

§ 2 
 

FORMÅL. 
 
Foreningen har til formål at fremme elevernes og andre til Lyngby private Skole knyt-
tede personers glæde ved og interesse for kunst ved: 
 

- at arrangere udstillinger af kunstværker, 
- at erhverve kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne, 
- at virke som formidler mellem kunstnerne og medlemmer, der måtte 

ønske at købe af de udstillede kunstværker, 
- at skabe en direkte dialog mellem børn og kunstnere ved at arrangere 

kunstnerbesøg på skolen. 
 

§ 3 
 

MEDLEMSFORHOLD. 
 
Som medlem af foreningen kan optages enhver, som er eller har været elev, der er 
eller har været ansat ved Lyngby private Skole, som har eller har haft børn gående 
på skolen eller har anden relation til Lyngby private Skole. 
 
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer med mindst én 
måneds varsel. 
 
Medlemskab opnås ved at erhverve et eller flere lodder i foreningen. For hvert lod 
betales et fast årligt kontingent. 
Kontingentet pr. lod fastsættes på den årlige generalforsamling. 
 



 
Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted. 
I tilfælde af kontingentrestance bortfalder medlemsrettighederne, indtil restancen er 
indbetalt. 
 
Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 
 

§ 4 
 

BESTYRELSE 
 
Foreningens bestyrelse sammensættes således: 
 

a. skolelederen, formand 
b. 2 medlemmer udpeget af pædagogisk råd 
c. 1 medlem valgt på generalforsamlingen 

 
Såfremt der udpeges flere end anført, foretages på generalforsamlingen valg mellem 
de indenfor en gruppe udpegede. Er der ikke udpeget tilstrækkeligt, afgør general-
forsamlingen om den/de pågældende bestyrelsesposter udgår for dette år, eller om 
generalforsamlingen ud af de fremmødte vil vælge et medlem til denne/de poster. 
 
Alle bestyrelsesposter besættes for et år ad gangen. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, deriblandt formand er tilste-
de. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelig-
hed gør formandens stemme udslaget. 
 
I tilfælde af afgang fra bestyrelsen i årets løb, supplerer bestyrelsen sig selv. 
 

§ 5 
 

REGNSKAB 
 
Foreningens regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj. Første regnskabsår løber fra 
foreningens stiftelse til 31. maj 1986. Foreningens midler indsættes på konto i pen-
geinstitut. 
  
Til at revidere regnskabet vælges på hvert års generalforsamling en revisor. 
 
 

 
 
 
 

§ 6 
 

KØB OG BORTLODNING 
 
Bestyrelsen erhverver, i den udstrækning foreningens midler efter bestyrelsens skøn 
tillader det, hvert år kunstværker til bortlodning mellem medlemmerne. Ved lodtræk-
ningen deltager hvert medlem med det antal lodder, den pågældende har i forenin-
gen. 
 
Bortlodningen finder sted på den ordinære generalforsamling. De medlemmer, hvis 
lod udtrækkes, har ret til at vælge mellem de indkøbte kunstværker i den rækkeføl-
ge, som der er udtrukket. Kun medlemmer, der deltager i generalforsamlingen kan 
udtrækkes. 
 
Såfremt der i foreningen opspares kapital, benyttes midler heraf efter bestyrelsens 
skøn til indkøb af kunst, der bortloddes ved ekstraordinære lodtrækninger. I disse 
deltager kun lodder, der ikke tidligere har givet gevinst. 
 
For at deltage i lodtrækningen skal man have været medlem i mindst 4 måneder og 
have indbetalt et beløb svarende til mindst 1 års kontingent. 
 

§ 7 
 

MEDLEMMERS KØB 
 
Såfremt et medlem agter at købe et af de udstillede kunstværker, sker dette gennem 
foreningens bestyrelse. 
 

§ 8 
 

GENERALFORSAMLING 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hver års juni måned. Eks-
traordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 
mindst 20 af foreningens medlemmer ved skriftlig motiveret henvendelse til forman-
den begærer det. I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes se-
nest 4 uger efter begæringens fremsættelse, og indkaldelsen skal indeholde dags-
orden. 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 
 
 
 



 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger årsberetning. 
3. Reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlem. 
7. Valg af revisor. 
8. Lodtrækning. 
9. Eventuelt. 

 
Sager, som af medlemmer ønskes forelagt for den ordinære generalforsamling, må 
være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Kun sådanne sager, som er optaget på dagsordenen, kan komme til behandling. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst ¼ af medlemmerne er til ste-
de. Alle beslutninger (undtaget § 9 og § 10) træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
 

§ 9 
 

LOVÆNDRINGER 
 
Generalforsamlingen kan, når mindst ½ af foreningens medlemmer er fremmødt, 
vedtage ændringer i disse love med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
Er betingelserne for fremmøde ikke opfyldt indkaldes inden 14 dage til en ny gene-
ralforsamling, hvor ændringerne da kan gennemføres med almindelig stemmefler-
hed. 
 

§ 10 
 

OPLØSNING 
 
Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor 
mindst ¾ af foreningens medlemmer er fremmødt, og mindst ¾ af de fremmødte 
stemmer for opløsningen. Herudover kan skolens bestyrelse træffe beslutning om 
foreningens opløsning. 
 
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkaldes til ny generalfor-
samling efter bestemmelsernes § 8 og forslag om foreningens opløsning kan da, 
uanset de fremmødtes antal, vedtages med almindelig stemmeflerhed. 
 
Ved foreningens opløsning anvendes dens midler, når alle forpligtelser er opfyldt, til 
indkøb af kunstværker, der bortloddes blandt medlemmerne. 

 
 


