
VEDTÆGTER FOR AMATØRTEATERET
Vedtaget på S��ende generalforsamling 03.02.1985

Revideret: 11.03.1995, 18.01.2007, 26.08.2009 og 20.04.2017
 
§01. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Amatørteateret / Stavtrupscenen, og dets hjemsted er 
Aarhus Kommune, Stavtrupscenen, Højvangsvej 1B, Stavtrup, 8260 Viby J.
 
§ 02. Foreningens formål
Foreningen er en almenny�g forening, hvis formål er at give borgerne Aarhus og 
omegn et mangfoldigt teater- og scenekuns�lbud. Derudover er foreningens 
formål at arbejde med drama�k og opføre fores�llinger af lødig og munter 
karakter, samt a�olde eller medvirke ved kurser af teatermæssig karakter.
 
§ 03. Foreningens dri�
Foreningens dri� finansieres ved indtægter fra fores�llinger, som foreningen 
producerer samt ved medlemmernes kon�ngent.
 
§ 04. Medlemmer
Enhver kan ansøge om optagelse som ak�vt medlem af foreningen. De�e sker 
ved henvendelse �l bestyrelsen, som fremlægger ansøgningen �l endelig 
beslutning på generalforsamlingen. Et medlem betragtes som udmeldt, når den 
pågældende ikke har betalt kon�ngent, senest en måned e�er, at der er rykket for 
den.
 
§ 05. Kon�ngent
Kon�ngentet for medlemmerne fastsæ�es af generalforsamlingen.
 
§ 06. Foreningens ledelse
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.
 
§ 07. Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling a�oldes en gang om året i april måned. 
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke 
må være medlem af bestyrelsen.
Adgang �l generalforsamlingen har kun de i § 04 nævnte medlemmer, samt hvem  
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bestyrelsen må�e have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 04 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. 
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt. 
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.
Generalforsamlingen indkaldes i foreningens medlemsblad med mindst tre ugers 
varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag skal ske ind�l to 
uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal 
indsendte forslag være udsendt �l medlemmerne.
Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen �l den ordinære general-
forsamling.
Kandidater �l de ledige bestyrelsespladser ops�lles sideordnet på 
generalforsamlingen, og vælges e�er højeste stemmetal. Ved stemmelighed 
foretages omvalg.
Ekstraordinære generalforsamlinger a�oldes, hvis bestyrelsen beslu�er det, eller 
mindst 1/3 af medlemmer begærer det skri�ligt, med angivelse af de punkter 
som ønskes behandlet. Indkaldelsen sker skri�ligt med mindst 14 dages varsel. 
Den foreslåede dagsorden vedlægges.
 
§ 08. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af fem medlemmer + to suppleanter.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad 
gangen. To medlemmer + en suppleant vælges på lige år og tre medlemmer + en 
suppleant på ulige år.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kons�tuerer sig med formand, næs�ormand, 
kasserer og sekretær.
Op �l tre børn / unge under 18 år kan vælges af de unge selv som observatører i 
bestyrelsen uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen 
for et år af gangen.
 
§ 09. Bestyrelsens opgaver og virke
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Kommune for lånet af Stavtrupscenen, 
Højvangsvej 1 B, Stavtrup, 8260 Viby J.
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det 
forløbne år beskrives.
Bestyrelsen indkalder �l generalforsamling mindst en gang årligt.
Bestyrelsen fastsæ�er selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder a�oldes 
mindst 6 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelsen �l bestyrelsesmøde sker skri�ligt med 14 dages varsel og med 
angivelse af dagsorden.
Der udarbejdes beslutningsreferat e�er hvert bestyrelsesmøde, som underskrives 
af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemme-
lighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 



Bestyrelsen er beslutningsdyg�g, når halvdelen af bestyrelsen medlemmer er 
�lstede.
§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision
Kassereren udpeges af bestyrelsen og kan, men skal ikke, sidde i bestyrelsen. 
Bestyrelsen udarbejder hvert år budget �l godkendelse på generalforsamlingen. 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaber skrives under af alle 
bestyrelsesmedlemmer.
Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik �lsiger og i overens-
stemmelse med de i lovgivningen �l enhver �d gældende krav.
Ved kommunale �lskud under 100.000,- kr. revideres regnskabet af en af 
generalforsamlingen valgt revisor. Ved kommunale �lskud over 100.000,- kr. skal 
regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en 
registreret revisor.
 
§ 11. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og næs�ormanden eller ved en af disses forfald 
af formand eller næs�ormand i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
 
§ 12. Hæ�else
Bestyrelsens medlemmer hæ�er personligt for �lskud der er �lgået foreningen 
samt for den �l enhver �d eksisterende formue.
 
§ 13. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne 
stemmer. (Vedtægtsændringer indsendes �l Sport og Fri�d for at sikre, at de �l 
stadighed opfylder lovens krav.)
 
§ 14. Re�gheder
Ingen af foreningens medlemmer kan modtage betaling for optræden, produk�on 
af �ng eller lignende i foreningens regi. Foreningen har kun enere�en �l 
producerede �ng medens denne er i brug i foreningens repertoire. Fores�llinger, 
sange, sketch eller lignende, der er skrevet �l foreningen må ikke anvendes 
udenfor foreningen uden ophavsmandens samtykke.
 
§ 15. Opløsning
Ved eventuel opløsning af foreningen sker det som angivet i § 13.
Generalforsamlingen fastsæ�er �l hvilket humanitære formål eventuelle ak�ver 
skal overdrages. Foreningen kan kun opløses ved to på hinanden følgende gene-
ralforsamlinger. Der skal være mindst en uge mellem de to generalforsamlinger.
 
§ 16. Gyldighed
Disse vedtægter træder i kra� 26.08.2009. Sam�dig annulleres �dligere 
vedtægter for foreningen.
 

Enstemmigt vedtaget på Fællesmødet 26.08.2009
Vedtægterne udsendt �l alle ak�ve medlemmer i UNDER EGEN – september 2009

 
 
 



 


