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VEDTÆGTER
for
FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

NAVN.
1.
Foreningens navn er ” FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER”.
HJEMSTED.
2.
Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.
Foreningens adresse er indtil videre c/o Advokatfirmaet Drachmann, Skolegade 24, 4800 Nykøbing F.
FORMÅL.
3.
Foreningens formål er gennem økonomisk og praktisk støtte at medvirke til, at Nykøbing F. Teater
kan fastholde sin naturlige placering som Lolland Falsters primære teater, koncert- og konferencehus. Foreningen kan modtage sponsorbidrag samt tilbyde sponsorer markedsføringsmuligheder i
teatret.
KONTINGENT.
4.
Kontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen og gælder for kalenderåret.
HÆFTELSE.
5.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Bestyrelsen sørger for at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens
vegne.

TEGNINGSREGEL.
6.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
Formanden kan sammen med to medlemmer af bestyrelsen meddele foreningens kasserer eller
andre fuldmagt/prokura til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
MEDLEMSKAB.
7.
Optagelse.
Optages kan enhver - personer, erhvervsvirksomheder og institutioner - der ønsker at støtte foreningens formål.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, såfremt medlemsskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsen kan i
så fald nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges på den følgende generalforsamling, dersom
den pågældende ønsker det.
Medlemskartotek.
Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresse.
Udmeldelse og eksklusion.
Udmeldelse finder sted skriftlig til bestyrelsen senest med tre måneders varsel til regnskabsårets
udgang.
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af
medlemsskabet, eller som handler til skade for foreningen.
Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer
endelig afgørelse. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfalden kontingent, slettes dog
uden videre for det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen
finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.
BESTYRELSENS MEDLEMMER.
8.
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling.
Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år
mens 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Medlemmerne kan genvælges.
Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 5, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig
med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende af den nærmest følgende generalforsamling.

-2-

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning
blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer og fastsætter
selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsordenen skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer incl. formanden eller næstformanden er til stede.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær den fungerende formands – stemme
udslaget. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder og protokollen
underskrives af vedkommende i forbindelse med formanden eller den fungerende formand.
GENERALFORSAMLING.
10.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst
5 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest efter begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden
ved bekendtgørelse i dagspressen og/eller ved en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne. Indkaldelse til medlemmerne kan ske elektronisk.
11.
Generalforsamling i alle foreningens anliggender er foreningens højeste myndighed indenfor de af
loven fastsatte grænser.
12.
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være
medlem af bestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling aflægges bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne virkeår, fremlægges til godkendelse det reviderede regnskab – der mindst 8 dage før generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet
måde – vedtages kontingent for det følgende år, vælges bestyrelse og revisor, alle for tiden indtil
næste ordinære generalforsamling, behandles indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.
Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.
Indkaldelse af generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer,
der er villige til at modtage genvalg samt hvilke af foreningens medlemmer bestyrelsen foreslår
nyvalgt. Eventuelle andre forslag til valg til bestyrelse skal være denne i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen. En liste over samtlige kandidater skal mindst 8 dage før generalforsamlingen
gøres tilgængelig for foreningens medlemmer på samme måde som ovenfor angivet for revideret
regnskab.
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
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For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse. Et medlem kan dog
meddele fuldmagt til et andet medlem til at afgive stemme på generalforsamlingen.
Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed jfr. dog §§ 15 og 16.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i 3 måneder.
Der tilkommer hvert medlem en stemme.
BESTYRELSES- OG GENERALFORSAMLINGSPROTOKOL.
13.
Både over bestyrelsens møder og over enhver generalforsamling føres en protokol. Teaterrådet
kan, hvis der modtages støtte herfra, til enhver tid forlange indsigt i protokollerne.
REGNSKAB OG REVISION.
14.
Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.
Foreningens første regnskabsår er fra den stiftende generalforsamling til årets udgang.
Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor.
VEDTÆGTSÆNDRINGER.
15.
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.
OPLØSNING.
16.
Ved foreningens opløsning udpeger generalforsamlingen en eller flere likvidatorer, der skal forestå
afvikling af foreningens formue. Formuen skal uddeles ifølge foreningens formål og efter generalforsamlingsindstilling. Ingen del af formuen må tilgå medlemmerne.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Nykøbing F. Teaters Venner, 4. oktober
2012.
De fremmødte tegnede som medlemmer på tegningslister, der var fremlagt. Foreningen har ved
stiftelsen 8 medlemmer.
Hvor som bestyrelse valgtes:
Erling Nielsen.
Flemming Krøll.
Bent Kaastrup.
Som revisor valgtes: Ole Olsen fra Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen i henhold til vedtægterne var valgt for 2 år. Generalforsamlingen besluttede herefter som en overgangsregel, at 2 af bestyrelsens medlemmer afgår på den
ordinære generalforsamling i 2014 (Erling Nielsen og Flemming Krøll), mens 1 medlem afgår i
2015 (Bent Kaastrup). Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingens dirigent: Jens Couriol.
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På det konstituerende bestyrelsesmøde, der blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen,
valgte bestyrelsen som sin
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Erling Nielsen
Flemming Krøll
Bent Kaastrup.

Bestyrelsens underskrifter:

________________________
Erling Nielsen

________________________
Flemming Krøll

________________________
Bent Kaastrup
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