Vedtægter for Nørhald Musik og Teaterforening
§ 1.
Foreningens navn er Nørhald Musik og Teaterforening stiftet i 1988. Den har sit virke i
Randers Kommune, og kan optage alle interesserede enkeltpersoner som medlemmer.
Foreningens hjemsted er Randers kommune.
§ 2.
Foreningens formål er at arbejde aktivt for udbredelsen af musik og teater i Randers
Kommune. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt
i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret
i samfundslivet. Vore aktiviteter omfatter øvning af roller til opførsel af stykke. (tekst, sang,
koreografi), opbygning af kulisser og scene, fremstille kostumer. Har samarbejde med andre
teaterforeninger. Arrangerer udflugter til forestillinger hos andre teatre, for at udbrede
kendskabet til teaterglæde. Der øves ugentlig i en periode op til premiere.
§ 3.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til den 31. august.
§ 4.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, bestående af foreningens
medlemmer. Det årlige kontingent skal være betalt for at have stemmeret. Alle betalende
medlemmer har stemmeret, forældre kan stemme på børns vegne. Myndige personer over
18 år kan vælges til bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af oktober
måned. Ordinær generalforsamling indkaldes med 10 dages varsel, ved brev/mail til
medlemmerne, eller ved annonce i lokalaviserne.
Bestyrelsen, som i det daglige tegner foreningen består af 5 medlemmer. Formand og
kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, derudover vælges 2 medlemmer på lige år
og 1 medlem på ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en
sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der konstituerer sig selv og refererer til bestyrelsen.
§ 5.
Bestyrelsen udarbejder rammer for det daglige arbejde for foreningen. Herunder beføjelser til
udvalg.
Disse retningslinier fremlægges på generalforsamlingen til orientering.
§ 6.
Bestyrelsen kan om nødvendig optage lån/kassekredit til foreningens drift, dog kun mod
underskrift af den samlede bestyrelse. Optaget lån/kassekredit skal være tidsbestemt og altid
afviklet inden for regnskabsåret hvori det er optaget.
§ 7.
Generalforsamlingen skal mindst omfatte denne dagsorden:
1. Valg af dirigent, samt referent.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beretning fra bestyrelsen.
Beretning fra udvalg.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af formand – Formand på valg i lige år
Valg af kasserer – Kasserer på valg i ulige år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
2. på valg i lige år, 1 på valg i ulige år
10. Valg af formandssuppleant og 1 kasserersuppleant, vælges hvert år.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges hvert år.
12. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant, vælges hvert år.
13. Eventuelt.
§ 8.
Vedtægtsændringer fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når en enig bestyrelse ønsker det samt hvis
skriftligt ønske herom fra mindst 20 % af medlemmerne forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen
skal så indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 21 dage. Ved brev/mail til
medlemmerne
§ 10.
Medlemmer der ikke overholder foreningens vedtægter og reglement, gør sig skyldig i
adfærd, der krænker foreningens anseelse eller modarbejder foreningens interesser, kan
suspenderes af foreningen. Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at fremlægge sit
syn på eksklusionen for generalforsamlingen. Eksklusionen kan kun ændres såfremt over
halvdelen af de fremmødte stemmer derfor.
Generalforsamlingens afgørelse er endelig og kan ikke indankes for domstole.
§ 11.
Alle afstemninger afgøres ved almindelig flertalsbeslutning. Opløsning af foreningen kræver
dog 2/3 flertal og kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Såfremt foreningen opløses, skal foreningens aktiver fordeles til andre beslægtede
folkeoplysende foreninger i Randers Kommune. Der udpeges en registreret revisor som
uvildig bobestyrer.

Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 01. marts 2016.
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