
 
  

 
 
 
LOVE FOR BILLEDKUNSTNERNES FORBUND 

 

1. Navn, hjemsted og formål 

Forbundets navn er Billedkunstnernes Forbund (BKF). Hjemsted er København. 

Forbundets formål er; 

- at varetage medlemmernes faglige, kulturpolitiske, økonomiske, sociale og juridiske interesser,  

- at værne om den kunstneriske ytringsfrihed og,  

- at fremme billedkunstens betydning og rolle i samfundet. 

 
2. Medlemmer 

Som medlem kan optages professionel arbejdende billedkunstnere og billedkunststuderende ved et dansk 
eller udenlandsk kunstakademi.  

De nærmere regler for ansøgning om optagelse i forbundet fremgår af Optagelsesvedtægten. 

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for optagelse af nye medlemmer. 

 
3. Kontingent 

Kontingent betales kvartalsvis forud.  

 
4. Udmeldelse og eksklusion 

Udmeldelse af forbundet skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til en betalingstermin.  

Eksklusion kan ske hvis et medlem er i restance med mere end 3 måneders kontingent. 

Eksklusion kan videre ske hvis et medlem handler illoyalt i forhold til fællesskabet eller på anden måde i 
åbenbar strid med forbundets interesser.  

Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen.  

Det ekskluderede medlem kan forelægge beslutning om eksklusion på den førstkommende 
generalforsamling. 
 
5. Aftaler om ophavsret 

Forbundet kan på medlemmernes vegne indgå kollektive aftaler om udnyttelse af værker i henhold til 
reglerne i ophavsretsloven, samt overdrage retten til at forhandle og indgå aftaler på medlemmernes vegne 
til anerkendte forvaltningsorganisationer. 

 

 



 
  

 
 
 
6. Regionale afdelinger 

Der kan oprettes regionale BKF-afdelinger. 

Regionale BKF-afdelinger fungerer som selvstændige enheder under ledelse af BKF’s bestyrelse. 

Bestyrelsen fastlægger den geografiske afgrænsning af regionerne efter indstilling fra regionale afdelinger. 

Regionalafdelinger kan føre lokale forhandlinger og igangsætte lokale aktiviteter. 

Forbundet stiller midler til rådighed for regionalafdelingernes arbejde. 

 
7. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er forbundets højeste myndighed i alle anliggender, der ikke bringes til urafstemning. 
Generalforsamlingen kan være både ordinær og ekstraordinær. 

Kun medlemmer og evt. særligt indbudte har adgang.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
med dagsorden og bilag med indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 14 dage, før den 
afholdes og/eller offentliggøres på forbundets hjemmeside. 

Forslag, der ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være forbundets 
sekretariat i hænde senest den 1. oktober. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal minimum omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent, referent, protokolfører og tre stemmetællere. 

2. Forpersonens beretning til godkendelse. 

3. Udvalg aflægger beretning. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

5. Beslutning om anvendelse af kollektive ophavsretsmidler.    

6. Indkomne forslag. 

7. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. 

8. Opstilling af kandidater til forperson og medlem af bestyrelsen til valg ved urafstemning.  

9. Valg til udvalg, nævn o. lign. 

10. Valg af statsautoriseret revisor. 

11. Eventuelt. 

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Beslutninger sker skriftligt, hvis mindst 10 medlemmer 
beder om det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Personvalg foretages skriftligt. 



 
  

 
 
 
Beslutninger kan afgøres ved urafstemning, hvis mindst 40 % af forsamlingen kræver det. Urafstemning 
afvikles indenfor en periode på 2-5 uger efter generalforsamlingen. Urafstemning kan foretages digitalt 
eller ved brev.  

Referat af generalforsamling offentliggøres på forbundets hjemmeside. 

 
8. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, eller når 
mindst 50 medlemmer fremsætter ønske herom ledsaget af et motiveret forslag til dagsordenen. 
Generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter modtagelse af begæring om afholdelse og indkaldes med 
mindst 14 dages varsel. 

 
9. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af forperson, 8 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Bestyrelsen skal bestå af følgende: 

- mindst 2 medlemmer fra Sjælland og øerne 

- mindst 2 medlemmer fra Fyn og Jylland 

- mindst 1 medlem som er studerende eller nylig dimittend 

Bestyrelsen skal afspejle en ligelig kønsfordeling.  

Bestyrelsen fastsættes sin egen forretningsorden og konstituerer sig selv med næstforperson og evt. andre 
hverv. 

Bestyrelsen varetager sammen med forpersonen forbundets øverste ledelse og skal i enhver henseende 
efterleve forbundets love og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. 

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for forbundets drift. 

Bestyrelsens mødeaktivitet tilrettelægges efter behov og for et år ad gangen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forpersonens, og i dennes forfald, 
næstforpersonens stemme udslagsgivende. 

Forbundet tegnes af forpersonen i foreningen med en medarbejder med prokura eller et andet medlem af 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Der udarbejdes beslutningsreferat for møder i bestyrelsen. Referater offentliggøres på forbundets 
hjemmeside. 

 
10. Udvalg 



 
  

 
 
 
Bestyrelsen opretter udvalg efter behov. Der udarbejdes kommissorium for alle stående udvalg. 

Generalforsamlingen har nedsat følgende faste udvalg: 

 

Optagelsesudvalget 

Optagelsesudvalget forestår optagelse af nye medlemmer til forbundet. 

Udvalget består af 5 medlemmer, som vælges/udpeges for en 2-årig periode.  

3 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling og 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen.  

 

Udvalg til fordeling af Kulturelle Midler 

Udvalget forestår uddeling af kulturelle midler til almene formål til gavn for billedkunstnere.  

Udvalget består af 5 medlemmer, som vælges/udpeges for en 2-årig periode.  

2 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling, 2 medlemmer udpeges af Akademirådet og 1 
medlem udpeges af bestyrelsen. 

 
11. Valg til bestyrelse, udvalg mv. 

Opstilling af kandidater til bestyrelsen, udvalg mv. skal ske skriftlig til forbundet senest 3 dage før 
afholdelse af generalforsamlingen. 

Kandidaterne får mulighed for en kort præsentation på generalforsamlingen. 

Forperson, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan ske, dog ikke mere 
end 2 på hinanden følgende gange, dvs. 6 år i alt.  

Hvert andet år vælges en forperson. 

Til BKF’s bestyrelse vælges hvert år 4 medlemmer og mindst 1 suppleant. 

Til BKF’s Optagelsesudvalg vælges hvert år 1 medlem. 

Til BKF’s Udvalg til fordeling af Kulturelle Midler vælger hver år 1 medlem. 

Valg til andre udvalg, råd eller lign. sker efter bestyrelsens anvisning. 

Valg til forperson og bestyrelse foretages som urafstemning.  

Valg til andre udvalg mv. afgøres af generalforsamlingen, medmindre 40 % af forsamlingen kræver at valget 
afgøres ved urafstemning. 

Ved personvalg skal der afgives halvdelen af det antal stemmer som modsvarer antallet af ledige poster. 

På generalforsamlingen uddeles stemmeseddel til hvert stemmeberettigede medlem. De kandidater som 
opnår flest stemmer anses som valgt, mens de i stemmetal nærmest følgende anses som suppleanter. Ved 
stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 



 
  

 
 
 
 
12. Økonomi 

Forbundets regnskabsår følger kalenderåret. 

 

13. Lovændringer 

Generalforsamlingsvedtagelser om lovændringer skal bekræftes ved urafstemning. 

 
14. Protokol 

Beslutninger, afstemningsresultater, bestyrelsesmødereferater m.v. indføres i protokol som opbevares i 
sekretariatet og er tilgængelig for medlemmerne. 

 
15. Opløsning af forbundet 

Forbundet opløses, hvis en generalforsamling træffer beslutning herom og det vedtages med mere end to 
tredjedele af de afgivne stemmer ved urafstemning. Ved fremsættelse af forslag til opløsning skal der 
samtidig fremsættes forslag til, hvorledes forbundets forhold afvikles, og hvordan forbundets aktiver 
anvendes. 

 

Vedtægterne er senest revideret:  

1983, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1999, 2000, 2002, 2003 og 2019 


