
VEDTÆGTER	  	  

FOR	  

FORENINGEN	  TEAM	  TEATRET	  

	  

	  

Navn	  

§	  1	  

	   Foreningens	  navn	  er	  ”FORENINGEN	  TEAM	  TEATRET”.	  

	   Foreningens	  bestyrelse	  har	  ret,	  men	  ikke	  pligt	  til	  at	  lade	  navnet	  beskytte	  gennem	  anmeldelse	  
	   til	  Erhvervs-‐	  og	  selskabsstyrelsens	  foreningsregister.	  

	  

Hjemsted	  

§	  2	  

	   Hjemstedet	  er	  Herning	  Kommune.	  

	  

Formål	  

§	  3	  

Foreningens	  formål	  er	  at	  drive	  teatervirksomhed	  for	  børn	  og	  voksne	  samt	  at	  forestå	  andre	  
teater-‐	  og	  kulturopgaver,	  fortrinsvis	  i	  lokalsamfundet.	  

	  

Medlemskab	  

§	  4	  

Som	  medlem	  af	  foreningen	  kan	  optages	  enhver,	  der	  ønsker	  at	  støtte	  foreningens	  kulturelle	  
formål,	  medmindre	  bestyrelsen	  skønner,	  at	  medlemskabet	  kan	  blive	  til	  væsentlig	  ulempe	  for	  
foreningens	  virksomhed.	  Bestyrelsens	  afgørelse	  kan	  indbringes	  for	  generalforsamlingen.	  

	   Foreningen	  fører	  kartotek	  over	  medlemmernes	  navne	  og	  adresser.	  

	   Foreningens	  medlemskontingent	  fastsættes	  af	  generalforsamlingen.	  



Hæftelsesforhold	  og	  tegningsret	  

§	  5	  

	   For	  foreningens	  forpligtelser	  hæfter	  alene	  foreningens	  formue.	  

	   Bestyrelsen	  sørger	  for,	  at	  foreningens	  fulde	  navn	  oplyses,	  når	  der	  indgås	  aftaler	  på	  

	   foreningens	  vegne.	  

	   Foreningen	  tegnes	  af	  bestyrelsesformanden	  i	  forening	  med	  teaterlederen.	  

	   Køb,	  salg	  og	  pantsætning	  af	  fast	  ejendom	  skal	  godkendes	  af	  Herning	  Kommune.	  

	  

Bestyrelsen	  

§	  6	  

	   Foreningen	  ledes	  af	  en	  bestyrelse	  på	  9	  medlemmer.	  

	   2	  af	  bestyrelsesmedlemmerne	  vælges	  af	  Herning	  Byråd	  af	  dets	  midte.	  

Disse	  bestyrelsesmedlemmer	  vælges	  for	  4	  år	  ad	  gangen,	  svarende	  til	  den	  4-‐årige	  valgperiode	  
for	  kommunalbestyrelsen.	  

Et	  bestyrelsesmedlem	  vælges	  blandt	  teatrets	  medarbejdere	  for	  1	  år	  ad	  gangen,	  dog	  kan	  den	  
af	  bestyrelsen	  ansatte	  teaterleder	  ikke	  vælges.	  

6	  medlemmer	  vælges	  på	  generalforsamlingen	  af	  de	  stemmeberettigede.	  

De	  bestyrelsesmedlemmer,	  der	  vælges	  på	  generalforsamlingen,	  vælges	  for	  en	  2-‐årig	  
periode.	  De	  tre	  bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  i	  lige	  år	  afgår	  i	  lige	  år	  og	  de	  tre	  
bestyrelsesmedlemmer	  valgt	  i	  ulige	  år	  afgår	  i	  ulige	  år.	  

Genvalg	  kan	  finde	  sted.	  

Der	  vælges	  hvert	  år	  2	  suppleanter	  for	  en	  1-‐årig	  periode.	  

Om	  nyvalg	  skal	  Herning	  Kommune	  orienteres	  skriftlig	  med	  angivelse	  af	  de	  valgtes	  navne	  og	  
adresser.	  

	   	  

Bestyrelsens	  virke	  

	   §	  7	  

	   Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  med	  en	  formand	  og	  næstformand	  umiddelbart	  efter	  general-‐	  
	   forsamlingen.	  



	   Bestyrelsen	  er	  kun	  beslutningsdygtig,	  når	  mindst	  5	  af	  dens	  medlemmer	  er	  til	  stede.	  

Beslutninger	  træffes	  ved	  almindelig	  stemmeflerhed.	  I	  tilfælde	  af	  stemmelighed	  er	  
formandens	  stemme	  afgørende.	  

	  

	   	   	   	   §	  8	  

Bestyrelsen	  påser,	  at	  foreningen	  drives	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  for	  teatervirksomhed	  	  
gældende	  lovgivning	  og	  i	  øvrigt	  i	  overensstemmelse	  med	  lovgivningens	  krav.	  
	  
Ved	  ansættelse	  af	  Team	  Teatrets	  leder	  nedsætter	  Team	  Teatrets	  bestyrelse	  og	  Herning	  
Kommune	  et	  ansættelsesudvalg,	  hvor	  også	  teatrets	  ansatte	  er	  repræsenteret.	  
	  
Dette	  udvalg	  opslår	  den	  ledige	  stilling,	  bedømmer	  ansøgere	  og	  giver	  indstilling	  til	  bestyrelsen	  
om	  ansættelse.	  
Ansættelsen	  skal	  herefter	  godkendes	  af	  Herning	  Kommune.	  
	  
Teaterlederens	  kompetence	  fastlægges	  af	  bestyrelsen.	  
	  
Teaterlederen	  ansætter	  og	  afskediger	  teatrets	  øvrige	  personale	  inden	  for	  rammerne	  af	  de	  
godkendte	  budgetter	  og	  repertoireplaner.	  
	  
Løn	  og	  ansættelsesvilkår	  for	  teaterlederen	  skal	  godkendes	  af	  Herning	  Kommune	  efter	  
indstilling	  fra	  Foreningen	  Team	  Teatret.	  
	  
Aftaler	  om	  løn	  og	  ansættelsesvilkår	  for	  personale	  ved	  Team	  Teatret	  skal	  forelægges	  Herning	  
Kommune	  til	  godkendelse.	  
	  
Herning	  Kommune	  vil	  kunne	  godkende,	  at	  løn	  og	  ansættelsesvilkår	  fastsættes	  i	  henhold	  til	  
kollektiv	  overenskomst.	  I	  disse	  tilfælde	  skal	  indgåelse/tiltrædelse	  og	  fornyelse	  af	  
overenskomster	  forelægges	  til	  godkendelse.	  Individuelle	  lønfastsættelser	  skal	  ligeledes	  
godkendes	  af	  Herning	  Kommune.	  
	  
Teaterlederen	  kan	  ikke	  være	  medlem	  af	  bestyrelsen,	  men	  fungerer	  som	  dennes	  sekretær	  på	  
bestyrelsesmøderne.	  Øvrigt	  personale	  kan	  deltage	  i	  bestyrelsesmøder	  efter	  bestyrelsens	  
ønske.	  

	  



§	  9	  
	  

Der	  må	  ikke	  uden	  Kulturministeriets	  godkendelse	  gøres	  indskrænkninger	  i	  teaterlederens	  ret	  
til	  frit	  og	  uafhængigt	  at	  træffe	  bestemmelse	  om	  repertoire,	  engagementer	  og	  øvrige	  
kunstneriske	  spørgsmål	  inden	  for	  de	  af	  bestyrelsen	  godkendte	  budgetter	  og	  
virksomhedsplaner.	  (Jf.	  bekendtgørelse	  nr.	  759	  af	  24.06.2014,	  §23	  og	  lovbekendtgørelse	  nr.	  
30	  af	  14.01.2014,	  §	  31,	  stk.	  2.)	  

	  
§	  10	  

	  
Bestyrelsen	  er	  sammen	  med	  teaterlederen	  ansvarlig	  for,	  at	  offentlige	  tilskud	  til	  
teatervirksomheden	  anvendes	  efter	  deres	  formål.	  

	  
§	  11	  
	  

Det	  påhviler	  bestyrelsen	  sammen	  med	  teaterlederen	  at	  tilvejebringe	  de	  årlige	  budgetforslag,	  
der	  skal	  danne	  grundlag	  for	  ansøgninger	  til	  de	  tilskudsgivende	  myndigheder,	  respektive	  
teatervirksomhedens	  drift,	  ligesom	  bestyrelsen	  sammen	  med	  teaterlederen	  er	  ansvarlig	  for	  
behørig	  regnskabsaflæggelse	  såvel	  over	  for	  foreningen	  som	  over	  for	  de	  tilskudsgivende	  
myndigheder.	  

	  
§	  12	  
	  

Bestyrelsen	  holder	  møder	  så	  ofte,	  det	  er	  nødvendigt	  for	  at	  følge	  teatervirksomheden	  og	  i	  
øvrigt	  udøve	  de	  funktioner,	  som	  ifølge	  nærværende	  vedtægter	  er	  pålagt	  den.	  	  
Møder	  skal	  afholdes,	  når	  formanden	  eller	  mindst	  3	  medlemmer	  kræver	  det,	  dog	  mindst	  4	  
gange	  årligt.	  

	  
§	  13	  

	  
Indkaldelse	   til	   møder	   sker	   med	   mindst	   8	   dages	   varsel	   under	   angivelse	   af	   dagsorden.	   I	  
påtrængende	  tilfælde	  kan	  8	  dages	  varslet	  dog	  forkortes.	  I	  så	  fald	  skal	  bestyrelsen	  ved	  mødets	  
start	  godkende	  den	  forkortede	  indvarsling.	  

	  
§	  14	  
	  

	   Bestyrelsen	  indgår	  aftale	  med	  Herning	  Kommune	  om	  egnsteatervirksomheden.	  
	  
	  
	  
	  



Generalforsamling	  
	  

§	  15	  
	  

Generalforsamlingen	  er	  foreningens	  øverste	  myndighed	  inden	  for	  de	  af	  lovgivningen	  til	  
enhver	  tid	  fastsatte	  grænser.	  
	  
Ordinær	  generalforsamling	  afholdes	  en	  gang	  årligt,	  senest	  inden	  udgangen	  af	  september	  
måned.	  
	  
Indkaldelse	  til	  generalforsamlingen	  sker	  ved	  annoncering	  i	  dagspressen,	  ved	  opslag	  på	  
teaterets	  hjemmeside	  samt	  ved	  e-‐mail.	  Medlemmerne	  indkaldes	  med	  mindst	  14	  dages	  varsel	  
og	  højest	  4	  ugers	  varsel.	  
	  
Dagsorden	  for	  den	  ordinære	  generalforsamling	  skal	  omfatte	  følgende	  punkter:	  
	  

1.   Valg	  af	  dirigent	  
2.   Bestyrelsens	  beretning	  
3.   Godkendelse	  af	  regnskab	  
4.   Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  
5.   Fastsættelse	  af	  kontingent	  
6.   Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  
7.   Eventuelt	  

	  
Forslag	  fra	  medlemmerne	  skal	  indgives	  skriftligt	  til	  teaterlederen	  senest	  10	  dage	  før	  
generalforsamlingen.	  
	  
Forslag	  om	  medlemmer	  til	  bestyrelsen	  kan	  dog	  fremsættes	  under	  generalforsamlingen.	  
	  
På	  generalforsamlingen	  afgøres	  ethvert	  spørgsmål	  ved	  almindelig	  stemmeflerhed	  bortset	  fra	  
vedtægtsændring	  og	  beslutning	  om	  foreningens	  opløsning,	  se	  §	  19.	  
Hvert	  medlem	  har	  1	  stemme.	  Nye	  medlemmer	  opnår	  dog	  først	  valgret	  og	  valgbarhed	  på	  
generalforsamlinger	  1	  måned	  efter	  indmeldelse	  i	  foreningen	  og	  betaling	  af	  kontingent.	  
	  
For	  at	  kunne	  afgive	  stemme	  skal	  man	  have	  betalt	  sit	  kontingent	  og	  være	  noteret	  på	  
medlemslisten.	  
	  
Der	  kan	  ikke	  stemmes	  ved	  fuldmagt.	  

	  
	  
	  
	  
	  



§	  16	  
	  

Når	  formanden	  for	  bestyrelsen	  eller	  3	  bestyrelsesmedlemmer	  eller	  1/10	  af	  medlemmerne	  
skriftligt	  anmoder	  herom,	  skal	  der	  afholdes	  ekstraordinær	  generalforsamling,	  dog	  tidligst	  14	  
dage	  efter	  begæring	  er	  fremsat.	  
Forslag	  til	  dagsordenen	  skal	  indsendes	  samtidig	  med	  begæring	  om	  afholdelsen.	  
	  
Indkaldelse	  sker	  på	  samme	  måde	  som	  ved	  ordinær	  generalforsamling.	  
	  
Den	  ekstraordinære	  generalforsamling	  skal	  afholdes	  senest	  4	  uger	  efter,	  der	  er	  fremsat	  
begæring	  herom.	  

	  
Regnskab	  
	  

§	  17	  
	  
	   Foreningens	  regnskabsår	  er	  1.	  juli	  til	  30.	  august.	  
	  
	   Regnskabet	  består	  af	  en	  årsrapport	  og	  ledsages	  af	  bestyrelsens	  årsberetning.	  
	  

Regnskabet	  revideres	  af	  en	  af	  bestyrelsen	  valgt	  statsautoriseret	  eller	  registreret	  revisor,	  der	  i	  
sin	  revisionspåtegning	  skal	  udtale	  sig	  om,	  hvorvidt	  modtagne	  offentlige	  støttemidler	  synes	  
anvendt	  efter	  formålet.	  Om	  nyvalg	  af	  revisor	  skal	  Herning	  Kommune	  straks	  skriftligt	  
orienteres.	  

	  
Den	  reviderede	  årsrapport	  med	  revisionsprotokol	  indsendes	  sammen	  med	  
virksomhedsberetningen	  til	  Herning	  Kommune	  til	  godkendelse	  inden	  en	  uge	  efter	  
Foreningen	  Team	  Teatrets	  ordinære	  generalforsamling,	  der,	  jf.	  §	  15,	  finder	  sted	  inden	  
udgangen	  af	  september.	  

	  
Bestyrelsen	  og	  revisor	  kan	  afkræves	  alle	  ønskede	  oplysninger	  til	  yderligere	  belysning	  af	  
foreningens	  økonomiske	  situation	  og	  støttemidlers	  anvendelse.	  	  
	  
Årsbudget	  og	  årsrapport	  opstilles	  i	  overensstemmelse	  med	  kontoplan	  autoriseret	  af	  
Kulturministeriet.	  

	  
Protokol	  
	  

§	  18	  
	  
	   Både	  over	  bestyrelsens	  møder	  og	  over	  enhver	  generalforsamling	  føres	  en	  protokol.	  
	  
	   Senest	  8	  dage	  efter	  et	  bestyrelsesmøde	  udsendes	  protokol	  til	  bestyrelsens	  medlemmer.	  



Vedtægtsændringer	  og	  foreningens	  opløsning	  
	  

§	  19	  
	  

Forslag	  til	  vedtægtsændring/opløsning	  skal	  udsendes	  til	  medlemmerne	  senest	  14	  dage	  før	  
afholdelse	  af	  generalforsamling.	  
Vedtægtsændring	  kræver	  et	  flertal	  på	  2/3	  af	  de	  fremmødte	  medlemmer	  på	  en	  ordinær	  
generalforsamling.	  
Opløsning	  af	  foreningen	  kræver	  et	  flertal	  på	  2/3	  af	  de	  fremmødte	  medlemmer	  på	  to	  på	  
hinanden	  følgende	  generalforsamlinger,	  der	  skal	  holdes	  med	  mindst	  4	  ugers	  mellemrum.	  
	  
Vedtægtsændring/opløsning	  skal	  forelægges	  Herning	  Kommune	  til	  godkendelse	  for	  at	  være	  
gyldige.	  
	  

§	  20	  
	  
	   Ved	  foreningens	  opløsning	  må	  ingen	  del	  af	  dennes	  formue	  tilfalde	  medlemmerne.	  
	  

Eventuel	  formue	  anvendes	  til	  kulturelle	  formål	  efter	  indstilling	  fra	  generalforsamlingen.	  
Indstillingen	  skal	  godkendes	  af	  Herning	  Kommune.	  
	  

	  
Således	  vedtaget	  den	  24/9	  1997	  og	  den	  27/10	  1997,	  25/9	  2006	  samt	  ændret	  den	  24/9	  2007,	  den	  26/9	  
2011,	  den	  23/9	  2014	  og	  den	  25/9	  på	  den	  ordinære	  generalforsamling	  i	  Foreningen	  Team	  Teatret.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	   	  

	  

	   	  

	   	  
	  


