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Vedtægter

§ 1. Teaterforeningens navn er: Teaterforeningen Bøgestrømmen.
Dens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§ 2. Teaterforeningens formål er at formidle teater og i den forbindelse at administrere 
teaterlovens bestemmelser vedrørende formidlingstilskud i henhold til den til enhver tid 
gældende bekendtgørelse herom med henblik på at fremme teaterinteressen inden for hele 
teaterforeningens område.

Teaterforeningen kan samarbejde med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Der bør 
endvidere rettes aktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.

Teaterforeningen bør desuden arbejde for at skabe tilfredsstillende økonomiske og 
bygningsmæssige forhold for teatervirksomhed. Den kan ligeledes medvirke til at skabe og øge 
interessen for andre kulturelle arrangementer.

Teaterforeningen samarbejder med Vordingborg Kommune.

§ 3. Medlemskab kan tegnes af enhver. Ved tegning af medlemskab betales et kontingent, der 
fastsættes af bestyrelsen.

§ 4. Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillinger af det 
producerende teater og oppebærer formidlingstilskud, samt indtægter ved anden form for 
billetsalg og indtægter i form af ofentlige og private tilskud.

§ 5. Teaterforeningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for 
teaterforeningens forpligtelser.

§ 6. Teaterforeningen ledes af en bestyrelse på 8 personer med bredest mulig tilknytning til det 
lokale samfund.  7 af bestyrelsesmedlemmerne  vælges af generalforsamlingen og et 
bestyrelsesmedlem udpeges af Vordingborg Kommune. 



Bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved 
simpel stemmeferhed.

Samtlige valg gælder for 2 år, idet 3 bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant vælges i 
ulige år mens 4 bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant vælges i lige år. Genvalg kan 
fnde sted.

Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
Såfremt et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide 
indtræder en suppleant i bestyrelsen for resten af den periode, som det udtrådte 
bestyrelsesmedlem er valgt for. 

Vordingborg Kommune udpeger et medlem til bestyrelsen.

§ 7. Bestyrelsen konstituerer sig på det første ordinære bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær, som udgør 
foreningens forretningsudvalg.  Forretningsudvalget varetager foreningens daglige drift.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager.
Beslutningerne træfes med stemmeferhed. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol. 

Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved 2 
bestyrelsesmedlemmers underskrift i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§ 8. Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler og har ansvaret for udarbejdelse af regnskaber 
og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor/registreret revisor/revisor på baggrund af de 
af Kunststyrelsen fastsatte retningslinier. 

§ 9. Generalforsamlingen er Teaterforeningens øverste myndighed.

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert registreret medlem.

Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre mindst 5 af de fremmødte medlemmer 
forlanger skriftlig afstemning.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træfes ved simpel stemmeferhed, jfr. dog § 10.



Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, e-mail til 
medlemmerne med e-mailadresse og almindelig post til de øvrige medlemmer. Fremsendelse 
foretages af bestyrelsen, der samtidig fastsætter mødested og –tid, og dette skal ske med 
mindst 21 dages varsel. 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål:

1. Valg af dirigent
2. Formanden afægger beretning
3. Kassereren forelægger regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
6. Eventuelt

Forslag til behandling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 
medlemmer fremsætter skriftlig begrundet begæring herom. En sådan generalforsamling skal 
indkaldes senest 1 måned fra begærings modtagelse.

§ 10. Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun 
træfes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages 
mellemrum.

Vedtagelse skal ske med kvalifceret fertal på mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede 
på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt fertal til 
vedtagelsen af forslaget.

Forslag til ændring af vedtægterne ofentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen på 
foreningens hjemmeside.

Ved ophævelse af teaterforeningen anvendes dens formue til formål anvist af den siddende 
bestyrelse i samarbejde med kulturudvalget i Vordingborg kommune.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling marts 1975
– ændret september 1981 – ændret september 1993 – ændret september 2003
- ændret 14. marts 2007 – ændret 17. september 2015.

Erik Rasmussen       Trine Schlosser       Lizzie Hansen       Karen Markussen
Formand           Næstformand            Kasserer               Sekretær

Thomas Bagge           Anker Rasmussen       Bente Bahr
   Best. medlem            Best. medlem             Best. medlem


