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Nærværende skabelon anvendes på eget ansvar.

Rødt SKAL ændres
Orange KAN ændres/udelades
Grøn er hjælpetekst og skal slettes

Vedtægter for foreningen Teaterforeningens Navn
§ 1 - Navn og Hjemsted
1.1 - Foreningens navn er Teaterforeningens Navn
1.2 - Foreningen har hjemme i Aarhus Kommune
Man kan her tilføje en adresse. Vær opmærksom på, at det kan påvirke dagpengeforhold at
huse foreningen på ens privat-/hjemmeadresse.

§ 2 - Formål
Foreningen er en almennyttig forening, der har til formål at lave kunstneriske og kulturelle
aktiviteter.
Herunder bl.a.:
At skabe, iscenesætte og optræde med scenekunstværker.
Her kan udfoldes genre/målgruppe f.eks. koreografisk baserede forestillinger for voksne,
turnéforestillinger, børne- og opsøgende teater, site specific forestillinger,
forestillingsformater og oplevelser udenfor scenerummet relateret til scenekunst.
At formidle og udbrede viden om kunstarten.
At udvikle og styrke lokale og internationale netværk for scenekunst.
Eventuelt overskud i foreningen anvendes til almennyttige formål som f.eks. kunstneriske og
kulturelle aktiviteter.
Man kan her vælge at prioritere formålene ved f.eks. at nummerere dem 2.1, 2.2, 2.3, osv.
Man kan også vælge at skrive at formålene står i ‘ikke prioriteret rækkefølge’. Forsøg at
være specifik uden dog at give foreningen spændetrøje på. Samtidig skal man være
opmærksom på at det er det almennyttige der giver skattefritagelse. En formulering der kan
være nyttig at have med er: “Eventuelt overskud i foreningen anvendes til almennyttige
formål som f.eks. Kunstneriske og kulturelle aktiviteter”.

§ 3 - Formue og Drift
3.1 Ved foreningens stiftelse består dens formue af kr. 0.
3.2 Foreningens drift finansieres ved hjælp af - men ikke begrænset til medlemskontingenter, projekt- og driftsmidler fra offentlige og/eller private fonde og puljer,
co-produktioner, samarbejdspartnere, sponsorater, frivillige gaver og hjælp fra frivillige
medarbejdere.

§4 - Medlemskab og kontingent
4.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens
kulturelle/almennyttige formål, med mindre bestyrelsen skønner, at medlemskabet kan blive
til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for
generalforsamlingen.
4.2 Bestyrelsen kan eksludere medlemmer der modarbejder foreningens formål.
Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.
4.3 Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har tilkendegivet sit
fortsatte medlemskab i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
4.4 Foreningen opbevarer personoplysninger på foreningens medlemmer, herunder men
ikke begrænset til adresse, email, telefonnummer. Oplysningerne anvendes til at informere
om foreningens virke, indkalde til generalforsamling mv. Foreningen sikrer, at disse
personoplysninger opbevares og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
4.5 Evt. kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Denne paragraf kan se meget forskellig ud. Grundlæggende er det vigtigt at definere 4.1.:
hvem der kan blive medlem, og om medlemmer kan ekskluderes.
4.2: Mange foreninger, især hvis der ikke er kontingent, kæmper med passive medlemmer
der er en administrativ hurdle
4.3 og 4.4: Af hensyn til persondataloven. Når I som forening opbevarer personoplysninger,
er det vigtigt at I sætter jer ind i de gældende GDPR-regler for hvordan I indsamler
oplysninger (samtykke), hvad I bruger dem til, hvordan I opbevarer dem, og hvordan et
medlem kan få slettet sine oplysninger, hvis det ønskes.
4.5: Så der ikke er tvivl om at dette defineres på Generalforsamlingen.

§5 - Organisering
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Bestyrelsen på mellem 3 - 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen således at
nogle medlemmer vælges på lige år og andre på ulige år. Genvalg kan finde sted.
(Antallet belutter man selv. Vi anbefaler minimum 3, men der kan sagtens være tale om flere
end 5 medlemmer. Bemærk dog, at hvis man er meget få, kan man let blive sårbar ved
frafald – er man rigtigt mange, kan det give meget kalendergynmastik og lange møder)
5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasser.
5.4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum tre medlemmer er til stede - heriblandt
enten formanden eller næstformanden.

5.5 Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
5.6 Bestyrelsen kan ansætte en daglig ledelse.
5.7 Bestyrelsen beslutter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Der kan skrives rigtigt meget her men ovenstående er et minimum.

§6 - Generalforsamlingen
6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
6.2 Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned og indvarsles pr.
email til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Marts måned når regnskabsåret følger
kalenderåret 1/1-31/12. Hvis man følges teatersæsonen 1/7-30/6 vil en Generalforsamling
som oftest ligge i september/oktober.
6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af budget, herunder kontingent
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af revisor og evt. revisor suppleant
8) Eventuelt
6.4 Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
og videresendes af formanden umiddelbart efter modtagelsen til medlemmerne.
6.5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel når minimum ½ af
foreningens medlemmer ønsker det eller et flertal i bestyrelsen med angivelse af dagsorden
og en motivation for indkaldelsen.
6.6 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt/simpelt stemmeflertal.
Undtagelse heraf se §9 og §10.
6.7 Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
6.8 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af
dirigenten. Her kan indføres at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede og lign.
6.9 Opstillingsret har foreningens medlemmer.
6.10 Stemmeret har foreningens medlemmer. Der kan/kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§7 - Hæftelse og tegning
7.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
7.2 Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem/kassereren i foreningen.
At tegne betyder at kunne handle og skrive under på foreningens og dermed fællesskabets
vegne.
I forhold til antihvidvaskningsreglerne vil den åbne formulering om “ og 1
bestyrelsesmedlem” betyde at samtlige bestyrelsesmedlemmer skal indsende kopi af
Fotolegitimation, Sygesikringskort samt underskrive en erklæring. Hvis det eksplicit
benævnes som f.eks. ”tegnes af formanden og kassereren” er det kun disse to, der behøver
indsende kopierne.
7.3 Bestyrelsen kan meddele den daglige ledelse prokura, der fastsættes efter nærmere
retningslinier. Prokura betyder fuldmagt
7.4 Optagelse af lån, køb, salg og pantsætningen af fast ejendom skal godkendes af
bestyrelsen.

§8 - Regnskab
8.1 Regnskabsåret er 1/1-31/12. Første regnskabsår er fra den stiftende generalforsamling
til den 31/12. Kan også følge teatersæsonen 1/7-30/6. Vær opmærksom på at man kun kan
ændre regnskabsåret én gang i en virksomhed/forening.
8.2 Regnskabet består af men er ikke begrænset til driftsregnskab, status samt bestyrelsens
beretning.
8.3 Foreningen må ikke være formueskabende.

§9 - Vedtægtsændring
9.1 Disse vedtægter kan kun ændres med ⅔ flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
9.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.

§10 - Opløsning
10.1 Foreningen kan kun opløses med ⅔ flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

10.2 Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor
formålsparagraffen.
10.3 Ingen del af foreningens formue må tilfalde medlemmerne.

§11 - Datering
11.1 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling
11.2 Vedtægtsændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 1/1/2000.

Underskrifter:

Dirigent

Bestyrelsen

