Vedtægter for Vendsyssel Teaters Venner

§1
Foreningens formål :
- At fremme interessen for og kendskabet til Vendsyssel Teater.
- At assistere ledelsen af Vendsyssel Teater med praktiske gøremål.
- At påvirke statens, regionens og kommunernes kulturpolitik indenfor
teaterområdet.
§2
Medlemskab:
- Enkeltpersoner kan tegne sig som medlem ved henvendelse til et
bestyrelsesmedlem eller på Vendsyssel Teaters kontor.
§3
Kontingent:
- Kontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
- Kontingent skal dække forsendelsesudgifter, tilskud til foreningens
arrangementer og hvad bestyrelsen i øvrigt beslutter.
- Kontingent betales ved indmeldelse og derefter inden den af bestyrelsen
fastsatte dato for rettidig indbetaling.
§4
Udmeldelse:
- Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem
eller til Vendsyssel Teaters kontor. Udmeldelse har virkning fra sæsonens
slutning.
§5
Bestyrelse.
- Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på i alt 5
medlemmer samt 2 suppleanter.
- Valgperioden er 2 år. I lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.
Suppleanter vælges for et år. Genvalg kan finde sted.
- Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og et medlem u.p.
- Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

-

Dagsorden til disse møder skal tilgå bestyrelsesmedlemmerne før mødet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøderne og referatet underskrives af
bestyrelsesmedlemmerne på det efterfølgende møde.
Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden næste møde.

§6
Revision og regnskab:
- Foreningens regnskabs- og virkeår går fra d. 1. september til 31. August.
- Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den af
generalforsamlingen valgte revisor.
- Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
- Beføjelse til udbetaling af foreningens midler har kun formand og kasserer.
§7
Generalforsamling:
- Bestyrelsen indkalder til den årlige, ordinære generalforsamling, der skal
afholdes senest den 15. Oktober.
- Indkaldelsen skal ske med højst 4 og mindst 2 ugers varsel.
- Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når 20 medlemmer med angivelse af dagsorden, skriftligt
forlanger det. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en
måned efter begæringens modtagelse.
- Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers
varsel.
- Ordinær/ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af
dagsorden ved udsendelse af meddelelse direkte til medlemmerne.
- Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens højeste myndighed,
inden for de af lovgivningen fastsatte grænser.
§8
Den ordinære generalforsamlings afvikling:
- Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
- Dagsorden skal omfatte:
- 1. Bestyrelsens beretning
- 2. Gennemgang af det reviderede regnskab
- 3. Fastsættelse af kontingent
- 4. Behandling af indkomne forslag
- 5. Valg til bestyrelsen
- 6. Valg af 2 suppleanter
- 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
- 8. Eventuelt

-

-

Regnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 8 dage før
generalforsamlingen på Vendsyssel Teaters kontor. Dette skal fremgå af
indkaldelsen.
Forslag til pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage inden
generalforsamlingen.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde meddelelse om,
hvorvidt de afgående bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage genvalg.
Afstemning sker skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker dette.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig
tilstedeværelse. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed.
Der tilkommer hvert medlem 1 stemme.

§9
Vedtægtsændringer:
- Til ændring af vedtægter kræves mindst ⅔ majoritet af de afgivne stemmer.
§ 10
Opløsning:
- Til foreningens opløsning kræves mindst ⅔ majoritet af samtlige foreningens
medlemmer. Er ⅔ af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen,
kan bestyrelsen, senest 30 dage efter, indkalde til en ny generalforsamling,
hvor opløsning kan vedtages med ⅔ af de tilstedeværende stemmer.
- I tilfælde af foreningens opløsning træffer bestyrelsen for Vendsyssel Teater
bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle formue.
§11
Tegning - hæftelse:
- Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den
ene skal være formanden eller næstformanden.
- Formanden skal meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og
betale indgåede forpligtelser.
- Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende
formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.

Vendsyssel Teaters Venneforenings vedtægter vedtaget på den ordinære
generalforsamling d. 10. Oktober 2017.

