Vedtægter for TEATERFORENINGEN ÅBEN DANS productions
1. Navn
Foreningens navn er ”TEATERFORENINGEN ÅBEN DANS productions”
2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune
3. Formål
3.1 Foreningens formål er at producere danseteater som egnsteater i Roskilde Kommune. ÅBEN DANS productions skal producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende karakter.
3.2

ÅBEN DANS productions skal tillige medvirke til at understøtte Roskildes kulturelle profil som musisk by og skal manifestere sig som en udadvendt og dynamisk
kulturinstitution, der tager afsæt i kommunens og regionens særlige forudsætninger og behov. ÅBEN DANS productions skal placere sig centralt i kommunens
kulturliv og indgå i aktivt samspil med kommunens andre kulturinstitutioner og aktører.
ÅBEN DANS productions skal være den centrale hovedaktør i udviklingen af et
dansemiljø i Roskilde Kommune og opland, hvor særligt vækstlaget blandt børn
og unge understøttes.

3.3

ÅBEN DANS productions skal konsolidere og udvikle teatret og dansekunsten som
institution i kommunen og regionen samt i feltet af professionelle teatre og danseteatre i Danmark.

3.4

Foreningens overskud kan kun anvendes til formålet formuleret i 3.1.

4. Medlemmer
4.1

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

4.2 Udmeldelse kan kun ske skriftlig til bestyrelsen med 1 måneds varsel.
4.3 Foreningen fører et register over medlemmernes navne og adresser.
5. Generalforsamling: kompetence, sted og indkaldelse
5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender inden
for de i nærværende vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Foreningens generalforsamling skal afholdes på foreningens hjemsted eller i Roskilde Kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden
udgangen af februar.
5.3 Foreningens generalforsamling er dels ordinære, dels ekstraordinære.
5.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden
fjorten dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges
af mindst 1/3 af medlemmerne.
5.5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst fjorten dages og højest
fire ugers varsel med almindeligt brev til alle medlemmer af foreningen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, den fulde ordlyd af
samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen samt ved ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen til indkaldelsen.
5.6 Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet skriftligt fremsætter begæring herom over
for bestyrelsen inden den 1.februar.
6. Generalforsamling: dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestyrelsens redegørelse for foreningens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand
Valg af revisor
Eventuelt

7. Generalforsamlingen: stemmeret
Hvert medlem har én stemme. Stemmeretten kan kun udøves af medlemmet.
8. Generalforsamlingen: dirigent, beslutning og protokol
8.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
8.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpelt flertal.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer for forslaget.

8.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
9. Bestyrelse
9.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Formanden vælges af generalforsamlingen.
9.2 Ordinært valg til bestyrelsen sker hvert år, således at der i ulige år vælges formand og 2 medlemmer – i lige år 2 medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem inden funktionsperiodens udløb kan der foretages suppleringsvalg for den resterende periode ved den
først følgende generalforsamling.
9.3 Bestyrelsen konstituerer sig, ud over den af generalforsamlingen valgte formand,
for 2 år ad gangen med en næstformand.
9.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
9.5 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst otte dages varsel.
10. Bestyrelsens beslutningskompetence
10.1 Har behørig indkaldelse fundet sted i overensstemmelse med 9.5, er bestyrelsen
beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer deltager i beslutningen
10.2 Beslutninger træffes med simpelt flertal - dog skal beslutning om ansættelse og
afskedigelse af teaterlederen og den kunstneriske leder vedtages med 2/3 flertal,
hvoriblandt formanden skal være.
10.3 Formandens eller under dennes fravær næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed
11. Observatør
Roskilde Kommune udpeger en person som observatør. Observatøren deltager i
bestyrelsesmøder og generalforsamlingen med taleret.
12. Direktion
12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en teaterleder og en kunstneriskleder til at varetage den daglige ledelse af foreningen.
12.2 Teaterlederen har det overordnet ledelsesansvar

13. Tegningsregler
13.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med teaterlederen eller den kunstneriske leder eller af tre medlemmer af bestyrelsen
hvoraf det ene medlem skal være formanden eller næstformanden.
13.2 Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokura kan meddeles som enkelt eller kollektiv prokura.
14. Revision
Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste års ordinære generalforsamling en revisor. Genvalg kan finde sted.
15. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31.december.
16. Foreningens ophør
Foreningens opløsning vedtages af generalforsamlingen jf. § 5.1. Ved foreningens
opløsning anvendes dennes formue til kulturelle formål efter generalforsamlingsindstilling og efter samråd med Scenekunstudvalget, hvis der er modtaget støtte
herfra, samt fra de primære kommuner eller regioner, hvorfra støtte eventuelt er
modtaget.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 17.09.1996 og
ændret på den ordinære generalforsamling den 29.01.2008, samt på den ordinære generalforsamling 24.02.2009, og på den ordinære generalforsamling
27.02.2019.
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