VEDTÆGTER
FOR

September 2012

Vedtægter for Silkeborg Teaterkreds
§ 1.
Foreningens navn er Silkeborg Teaterkreds - herefter kaldet STK (Silkeborg Teaterkreds) Dens
hjemsted er Silkeborg Kommune
§ 2.
Teaterkredsens formål er at varetage medlemmernes interesser i henhold til gældende lovgivning
omkring teatervirksomhed, herunder hjemtagelse af offentlige og private tilskud til teaterdrift og
nedbringelse af billetpriser samt fremme teaterinteressen inden for STK’s område. Herudover har
STK oprettet: Teaterklub for børn Silkeborg , som udenfor abonnement udbyder forestillinger for
børn og unge.
STK medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom
STK kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.
Teaterkredsens midler kan alene anvendes til dens formål.
§ 3.
Alle med interesse for teater kan tegne medlemsskab.
Medlemskab gældende for et år ad gangen. Årskontingent fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen fastlægger abonnementspriser, løssalgspriser og diverse rabatter.
Videresalg i erhvervsøjemed er ikke tilladt.
§ 4.
STK forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillingerne af de producerende
teatre, oppebærer billetindtægter, indtægter i form af offentlige og private tilskud, samt andre
former for indtjening.
§5
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for Teaterkredsens
forpligtelser.
§ 6.
Teaterkredsens bestyrelse består af 5-9 personer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad
gangen, idet indtil 4/5 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Bestyrelsesmedlemmer samt
2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
Genvalg kan finde sted.
§ 7.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager.
Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over forhandlingerne føres protokol.
STK forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsens kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.
§ 8.
Teaterkredsens årsregnskab følger teatersæsonen 1. juli – 30. juni. Bestyrelsen er ansvarlig for
organisationens midler. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og
disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.
Kassereren udarbejder årsregnskab, der skal være revisoren i hænde senest den 1. september.
Det reviderede regnskab skal være formanden i hænde senest otte dage før den ordinære generalforsamling på hvilken dag regnskabet aflægges.
§ 9.
Generalforsamlingen er STK’s øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har enhvert
medlem, som har betalt kontingent for det aktuelle år. Samtlige medlemmer har valgret og er
valgbare til bestyrelsen. Skriftlig afstemning skal ske, hvis mindst 10 stemmeberettigede forlanger
dette. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
§ 10.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, i
nyhedsbrev og i teaterkredsens sæsonbrochure med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter
mødested og -tid.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger regnskab til godkendelse og orienterer om foreløbigt budget herunder
forslag til kontingent.
4. Indkomne forslag:
a) fra bestyrelsen
b) fra medlemmer
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
På generalforsamlingen har hvert registreret medlem en stemme.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % af
medlemmerne fremsætter skriftligt begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes
inden en måned fra begæringens modtagelse.
§ 11.
Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.
Regnskabet udarbejdes i henhold til reglerne for god regnskabsskik, idet der forsøges skabt tilstrækkelige henlæggelser i forhold til Teaterkredsens aktiviteter.
§ 12.
Regnskabet revideres at statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 13.
Beslutning om ændring af nærværende vedtægter kan træffes på den ordinære generalforsamling.
Beslutning om ophævelse af STK skal ske på en dertil indkaldt general-forsamling, hvor mindst 1/3
af teaterkredsens medlemmer er repræsenteret og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for
nedlæggelsen.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen med sædvanlig varsel
indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned, og hvor forslaget
kan endeligt vedtages ved simpel flertal, uanset hvor mange stemmeberettigede, der er mødt.
Ændring af vedtægter og ophævelse af organisationen skal godkendes af Silkeborg Kommune.
Ved ophævelse af Silkeborg Teaterkreds anvendes dens eventuelle formue til formål, der med godkendelse af Silkeborg Kommune anvises af den siddende bestyrelse til teaterkulturelle formål i
Silkeborg Kommune.
Således ændret på generalforsamling den 25. september 2012.
_________________________________________________________
Dirigent

