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Teater O 
 

Teatrets adresse: co. Irma Pedersens Gade 222, 8000 Århus C 

 

 

 
Vedtægter 

 

§ 1 - Navn 
Foreningens navn er Teater O 

 

§ 2 - Formål 
Foreningens formål er at skabe vedkommende teater, der er i øjenhøjde med sit publikum. At 

forholde os til grundfortællingerne, som er et vigtigt fundament i vores egen og andres kultur.  

Vi ønsker at pirre fantasien og at dyrke magien i den levende scenekunst.  

Målet er at fortælle den vigtige historie og medvirke til skabelsen af det nutidige og fremtidige 

teater. Foreningen Teater O egenproducerer mindst en forestilling om året og et eventuelt 

overskud må udelukkende anvendes til formålet. 

 

§ 3 - Foreningens hæftelse 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den formue, der til enhver tid tilhører 

foreningen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig 

hæftelse for foreningens gæld. 

 

§ 4 - Medlemmer 
Som medlemmer optages alle, der ønsker at deltage aktivt i foreningens arbejde i.h.t. § 2 og § 

4, stk. 2. 

 

Stk. 2 

Medlemmer skal godkendes af bestyrelsen ved flertalsafgørelse, efter anbefaling af et allerede 

eksisterende medlem. Bestyrelsen har ret til at afvise en ansøgning ved flertalsafgørelse, uden 

yderligere bemærkninger. 

 

§ 5 - Kontingent 
Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse. Kontingentet skal betales een gang 

om året. 

 

§ 6 - Foreningens ledelse 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen har ansvaret for den 

daglige ledelse inklusive udarbejdelse af driftsbudget, der løber fra den 1.7. til den 30. 6. 

 

Stk. 2 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 

 

Stk. 3 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

 

Stk. 4 

Beslutninger på bestyrelsesmøder afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. 

 

Stk. 5 

Bestyrelsen vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted. 
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§ 7 - Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Stk.2 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned, med skriftlig indkaldelse og 

dagsorden udsendt mindst fire uger før. På generalforsamlingen behandles følgende punkter. 

 

   1. Valg af ordstyrer 

   2. Valg af referent 

   3. Formandens beretning 

   4. Godkendelse af årsregnskab efter indstilling fra revisorerne. 

   5. Vedtægtsændringer, jf. § 11. 

   6. Fastsættelse af medlemskontingentets størrelse; jf. § 5. 

   7. Indkomne forslag. 

   8. Forslag til arbejdsplan for det kommende år. 

   9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, valg af revisor 

 10. Eventuelt   

  

Stk.3 

Forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

Stk.4 

Medlemmer har stemmeret enten ved fremmøde eller ved fuldmagt 

 

Stk.5 

Alle afgørelser træffes ved almindelig flertal. Undtagelse herfra se §11 og §12. 

 

Stk.6 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt 1/3 af bestyrelsen ønsker det eller mindst 

25% af medlemmerne ønsker det.  

 

Stk.7 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med angivelse af de punkter, 

som ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske med 30 dages varsel efter at ønsket er fremsat for 

bestyrelsen. 

 

§ 8 - Tegningsret 
Foreningen forpligtes ved aftaler indgået af bestyrelsesmedlemmer i forening 

 

Stk.2 

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån og ekstraordinære 

dispositioner skal dog godkendes af generalforsamlingen. 

 

 

§ 9 - Regnskab 
Regnskabsåret er 01.07-30.06. Regnskabet skal godkendes på den ordinære 

generalforsamling. 

 

§ 10 - Revision 
Regnskabet revideres af ekstern revisor såfremt foreningen modtager offentligt tilskud, 

såfremt foreningen ikke modtager offentligt tilskud, kan regnskabet revideres af en intern 

revisor, valgt på den ordinære generalforsamling 
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§ 11 - Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kan kun foretages på to på hinanden følgende generalforsamling og 

kræver 2/3 flertal af de fremmødte og fuldmagtsgivende stemmer. Forslag om vedtægts 

ændringer skal udsendes på forhånd, samtidig med dagsordenen i.h.t. § 7. stk. 2.  

 

§ 12 - Foreningens opløsning 
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling efterfulgt af en 

ekstraordinærgeneralforsamling. Opløsningen kræver 2/3 flertal af de fremmødte og 

fuldmagtsgivende stemmer.  

 

Stk.2 

Hvis foreningen opløses, skal dens formue stilles til rådighed for almennyttige formål 

 

 
 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 19. februar 2019 og ekstraordinær 

generalforsamling d. 17. april 2019        

  

 

Dirigent 

Anders Valentinus Dam 
  
 
 
 
     
Klaus Andersen 

 

 

Jesper Søefeldt 

 

 

Henrik Skov Nielsen 

 


