Silkeborg
Ny Teater

Vedtægter for Silkeborg Ny Teater
§1
1.
2.
3.
4.

Foreningens navn er Silkeborg Ny Teater.
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune og foreningens adresse er identisk med den aktuelle adresse
for Silkeborg Ny Teater.
Foreningen er stiftet under navnet Det Ny Teater i Silkeborg den 4. marts 1986.
Foreningen tegnes af formand og kasserer eller af formand og næstformand.

§2
1.

Foreningens formål er, ved alsidig og udadvendt amatørteateraktivitet, at højne interessen for teater til gavn
for kulturlivet i Silkeborg og omegn. Dette formål søges realiseret gennem positivt fællesskab blandt
foreningens medlemmer.

1.

Som medlemmer kan optages alle, der vedkender sig foreningens vedtægter. Bestyrelsen godkender nye
medlemmer.
Har et medlem ikke betalt skyldigt kontingent indenfor den fastsatte tidsfrist, betragtes medlemmet som
udmeldt. Evt. genoptagelse kan finde sted mod betaling af kontingent.
Ved udmeldelse underrettes bestyrelsen. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.
Overtræder et medlem bevidst foreningens vedtægter eller øvrige bestemmelser, kan bestyrelsen ekskludere
medlemmet. Et medlem, der bevidst skader foreningens virke, kan ligeledes ekskluderes.

§3

2.
3.
4.

§4
1.
2.
3.

Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet opkræves 1 gang årligt.
Kontingentperioden er fra 1. maj til 30. april.

1.
2.

Foreningens likvide midler anbringes i pengeinstitut eller lignende.
Kun foreningens kasserer eller formand har, efter gensidig aftale, fuldmagt til at foretage transaktioner på
foreningens konti.
Hos kassereren må kontante midler kun forefindes i det omfang, der anses nødvendigt for foreningens virke.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§5

3.
4.
5.

§6
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og afholdes hvert år inden den 1. maj.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Der skrives referat fra generalforsamlingen, som efterfølgende offentliggøres til alle medlemmer.
Dagsorden offentliggøres sammen med indkaldelsen og skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent og gennemgang af dagsorden
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af kontrolleret regnskab
4) Fastsættelse af medlemskontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand eller kasserer
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af suppleant
9) Valg af bilagskontrollant (og bilagskontrollant-suppleant)
10) Forelæggelse af repertoireplan
11) Eventuelt
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer.
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§7
1.

2.
3.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel i følgende tilfælde:
1. Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt.
2. Såfremt formanden og/ eller kassereren, i valgperioden, nedlægger mandatet - og såfremt den øvrige
bestyrelse skønner det nødvendigt for bestyrelsens fortsatte virke.
3. Såfremt det, på den ordinære generalforsamling, ikke er muligt at sammensætte en funktionsduelig
bestyrelse.
4. Såfremt der opstår uoverensstemmelse i økonomien.
5. Såfremt mindst 1/4 af medlemmerne finder det nødvendigt. I givet fald skal disse aflevere skriftlig
dagsorden med pågældende medlemmers underskrifter til bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter gyldig begæring herom.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer.

§8
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Ved afstemning gælder simpelt flertal.
Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning eller, dersom blot ét medlem anmoder derom, skriftligt. Ved
personvalg (dirigentvalg undtaget) er der dog altid skriftlig afstemning, såfremt antallet af kandidater
overstiger antallet af ledige poster.
Alle medlemmer er valgbare.
Alle medlemmer er stemmeberettigede med 1 stemme pr. medlem.
Der kan ikke stemmes via fuldmagt.
I lige år vælges formand, 1.-, 3. - og 5. bestyrelsesmedlem samt 1. bestyrelsessuppleant og 1.
bilagskontrolland og i ulige år vælges kasserer, 2. - og 4. bestyrelsesmedlem samt 2. bestyrelsessuppleant, 2.
bilagskontrollant og bilagskontrollant-suppleant.
Alle vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

§9
1.
2.
3.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og
sekretær:
Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand og sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Herudover
er der 2 bestyrelsessuppleanter, som, uden stemmeret, kan deltage i bestyrelsens arbejde.
Konstituering af bestyrelsen kan, udover det i stk.1 nævnte konstituerende møde, kun finde sted efter ét eller
flere bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen.

§ 10
1.
2.
3.
4.

Det er bestyrelsens pligt, efter bedste evne, at efterleve foreningens vedtægter og varetage de opgaver,
generalforsamlingen måtte pålægge den.
Bestyrelsen varetager foreningens administrative opgaver og kan, blandt bestyrelsens medlemmer, nedsætte
et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige drift.
Bestyrelsen kan, i fornødent omfang, blandt medlemmerne, nedsætte udvalg til varetagelse af specielle
opgaver. Dog skal mindst ét medlem af hvert udvalg være tilknyttet bestyrelsen.
Bestyrelsen udarbejder repertoireplan for den kommende sæson og forelægger denne på den ordinære
generalforsamling.

§ 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formanden indkalder bestyrelsen, så ofte det skønnes nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
anmoder derom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved formandens fravær varetages dennes pligter og ansvar af næstformanden og/ eller kassereren.
Kassereren fører foreningens regnskab og medlemskartotek og er ansvarlig for forvaltningen af foreningens
likvider.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler, de af bestyrelsen godkendte, regninger.
Kassereren holder løbende den øvrige bestyrelse orienteret om den økonomiske status.
Kassereren udarbejder regnskab, som forelægges på den ordinære generalforsamling.
Sekretæren skriver referat og varetager foreningens arkiv.
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§ 12
1.
2.

Bilagskontrollanterne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn hos kassereren. Enhver uregelmæssighed skal
straks indberettes til bestyrelsen.
Bilagskontrollanterne kontrollerer og attesterer regnskabet forud for den årlige generalforsamling.

§ 13
1.

Der må ikke opføres forestillinger i foreningens navn, uden at forestillingen først er præsenteret og godkendt
til opførelse af foreningens bestyrelse. Generalprøven skal opføres med henblik på at afprøve stykket for
foreningens medlemmer som publikum inden premieren.

1.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ved
urafstemning tilkendegiver dette.
Eventuelle likvide midler ved foreningens opløsning skænkes til velgørende formål i henhold til
generalforsamlingens beslutning.
Foreningens arkivalier overdrages, efter opløsning, til Lokalhistorisk Samling i Silkeborg eller lignende
institution.

§ 14

2.
3.

§ 15
1.
2.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft ved generalforsamlingens afslutning.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. april 2000
Revideret efter vedtagelse på følgende generalforsamlinger:
6. april 2003
25. april 2004
16.juni 2008
24. april 2016
30. april 2017
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