
 
Vedtægter for ”Det Kreative Hus” 

 
§ 1 Foreningens navn  
Foreningens navn er Det Kreative Hus med hjemsted i Skive kommune. 
 
§ 2 Landsforbund 
Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora. 
 
§ 3 Formål 
Foreningens formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og 
for fællesskabet. 
 
Foreningen arbejder for at fremme og udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de 
håndværksmæssige og kulturelle værdier. 
 

• at skabe rammerne for og igangsætte kulturelle og fritidsmæssige tilbud og aktiviteter for alle 
borgere i Skive Kommune. 

• at drive et åbent værksted med tilhørende fysiske og tekniske faciliteter med kvalitative tilbud inden 
for det professionelle håndværk som inspiration og supplement til kommunens øvrige tilbud og i 
øvrigt inden for rammerne af aftaler for folkeoplysning og Skive kommune. 

• at synliggøre og brande Det Kreative Hus og aktiviteterne i relevante medier og kanaler i forhold til 
målgruppen for de konkrete tilbud – lokalt/ regionalt. 

• at værksteder, udstillingsområder, fælleslokaler stilles til rådighed for fritidskulturelle aktiviteter. 
 
Det Kreative Hus skal have et varieret arrangements- og aktivitetstilbud, som både er baseret på brugernes 
egen deltagelse og igangsættelse, men også muligheden for at deltage i uforpligtende aktiviteter.  
 

• at være kommunens største og bedste kreativt værested samt videreudvikle sig fremadrettet som et 
alsidigt sted for alle aldre. 

• at fremstå som et levende hus og være med til at præge det kulturelle billede i Skive ved deltagelse 
i aktiviteter udenfor huset, som har almen kulturel interesse. 

• at samarbejde med områdets kunstnere og som fremadrettet udbygges. 
• at husets værksteder skal målrettes brugernes ønsker og tidens trend, samt at der ydes en god 

faglig bistand.  
• at afvikling af projekter ligeledes skal trække nye brugere til huset. 
• at den overordnede vision skal være med til at sikre, at Skive er tiltrækkende for potentielle tilflyttere 

og studerende. 
 
 

§ 4 Virksomhed 
Formålet søges opnået gennem folkeoplysende undervisning i form af kurser og andre folkeoplysende 
aktivitet, herunder debatter og udstillinger inden for relevante fag og emner. Alle aktiviteter er åben for alle 
borgere. 
 
§ 5 Medlemmer 
Alle kan blive medlemmer af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke 
personligt for foreningens økonomi. 
 
§ 6 Generalforsamling 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt 
i perioden 15. februar til 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
4. Indkomne forslag fra medlemmerne 
5. Valg af formand. 
6. Valg af ørige bestyrelse. 


