Vedtægter for Teatret Gorgerne
(Gyldige fra d. 25/3 2022)

§1

Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Gorgerne.
Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune.

§2

Foreningens formål er:
stk. 1

at skabe og formidle teateraktivitet.

stk. 2

at etablere samarbejde med teatergrupper og teaterorganisationer.

stk. 3

at udvide kendskabet til og fremme den kulturelle forståelse indenfor musikteater og
subsidiært andre teaterformer.

§3

Medlemmer:
stk. 1

Alle, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som a-medlemmer. Som
a-medlemmer betragtes også bestyrelsens medlemmer uanset om disse varetager
opgaver direkte i relation til den aktuelle teaterproduktion.

stk. 2

Som b-medlemmer optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Som
b-medlemmer det muligt at deltage i foreningens produktioner, men ikke at medvirke
på scenen. B-medlemmer har taleret, men ikke stemmeret ved foreningens
generalforsamling, valg eller anden afstemning.

stk. 3

Alle nye medlemmer modtager Gorgernes introduktionsfolder, som
indeholder retningslinjer og forpligtigelser eksempelvis vedrørende afbud
til prøverne, kontingentbetaling, prøveforløb mv.

stk. 4

Alle, som ønsker at medvirke på scenen, skal til audition forud for enhver
produktion. Det gælder for såvel aspiranter, a-medlemmer samt
b-medlemmer der ønsker at overgå til a-medlemskab. Indhold og form af
audition fastsættes af produktionsgruppen.

stk. 5

A-medlemskab medfører ikke nødvendigvis, at man per definition er medvirkende
på scenen. Det er den aktuelle produktionsgruppes ansvar - i samarbejde med
bestyrelsen - at udvælge hvem, der i den aktuelle forestilling medvirker på scenen.

Alle a-medlemmer har dog ret til at være en del af produktionen.
stk. 6

Fulde medlemsrettigheder opnås efter seks måneders medlemskab. Med
fulde medlemsrettigheder forstås bl.a. valg til tillidsposter ved den
ordinære såvel som ved ekstraordinære generalforsamlinger, såfremt de seks
måneders medlemskab har fundet sted inden for de seneste fem år. Man har
imidlertid stadig stemmeret i løbet af de første seks måneder af
medlemskabet dog under henvisning til § 7 stk. 3.

stk. 7

Medlemskab ophører ved manglende kontingentindbetaling.

stk. 1

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt bestyrelsen skønner, at

§ 3a

medlemmet er til skade for foreningen.
stk. 2

Til beslutning om eksklusion kræves 5/6 flertal. Beslutningen er endelig
og kan ikke appelleres til generalforsamlingen.

stk. 3

Hvis et tidligere ekskluderet medlem ønsker genoptagelse i foreningen kan
dette kun ske, såfremt bestyrelsen enstemmigt vedtager at genoptage
medlemmet.

§4

Kontingent:
stk. 1

Foreningsåret følger kalenderåret

stk. 2

Kontingenterne fastsættes af generalforsamlingen og betales årligt, med
betalingsfrist d. 1. februar. Ved indmeldelse i andet halvår gives en rabat svarende
til halvdelen af kontingentets størrelse.

stk. 3

Foreningens kasserer kan lave aftaler med individuelle medlemmer om betaling af
kontingent i flere rater.

stk. 4

§5

Betaling skal ske via MobilePay eller via overførsel til foreningens bankkonto.

Bestyrelsen:
stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2

Bestyrelsen vælges blandt foreningens aktive medlemmer.

stk. 3

Bestyrelsen består af seks medlemmer, som vælges på
generalforsamlingen: Formand, næstformand, sekretær, kasserer og to menige
medlemmer. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter, i tilfælde af at et
bestyrelsesmedlem er nødsaget til at udtræde af bestyrelsen.

stk. 4

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand, sekretær og 2. menige
bestyrelsesmedlem på lige år og næstformand, kasserer og 1. menige
bestyrelsesmedlem på ulige år. Suppleanter er på valg for 1 år.

stk. 5

De valgte suppleanter fordeles på posterne 1. suppleant og 2. suppleant efter
stemmemajoritet. Ved stemmelighed stemmer generalforsamlingen igen blandt de to
valgte suppleanter for at finde stemmemajoriteten.

stk. 6

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen vægter formandens stemme dobbelt.

stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

stk. 8

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage bestemte opgaver.

stk. 9

Der føres beslutningsreferat på alle bestyrelsesmøder.

stk. 10 Bestyrelsen skal godkende alle produktioner, foreningen lægger navn og økonomi til.
Det står alle medlemmer frit for at tage initiativ til en ny produktion. Der skal
fremlægges et nøje overslag over budget, præsentation af spillested, en detaljeret
gennemgang af prøveforløb samt produktionsgruppens sammensætning.
stk. 11 For så vidt angår produktionsgruppens økonomiske dispositioner kræves
bestyrelsens samtykke i alle anliggender.

§6

§7

Regnskab:
stk. 1

Regnskabsperioden er kalenderåret.

stk. 2

Foreningens regnskab revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen.

stk. 3

Der vælges en revisorsuppleant på generalforsamlingen.

Generalforsamling:
stk. 1

Der afholdes generalforsamling een gang årligt i perioden februar – april.

stk. 2

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen, med angivelse af tid og sted,
til alle medlemmer med mindst fire ugers varsel.

stk. 3

Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at medlemskontingent for det år,
hvor generalforsamlingen afvikles, er indbetalt senest fem hverdage før
generalforsamlingens afholdelse.

stk. 4

Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

1) Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2) Bestyrelsens beretning v/ formanden
3) Fremlæggelse af regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Godkendelse af budget
7) Valg af formand (på lige år)
8) Valg af sekretær (på lige år)
9) Valg af 2. menige bestyrelsesmedlem (på lige år)
10) Valg af næstformand (på ulige år)
11) Valg af kasserer (på ulige år)
12) Valg af 1. menige bestyrelsesmedlem (på ulige år)
13) Valg af suppleanter
14) Valg af revisor og revisorsuppleant
15) Eventuelt

stk. 5

Dagsordenen samt indkomne forslag skal være medlemmerne i hænde,
senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen.

§8

Vedtægtsændringer:
stk.1

Ændring af foreningens vedtægter kan ske ved afstemning, på såvel en
ekstraordinær, som den ordinære generalforsamling.

stk. 2

Ændring af foreningens vedtægter kræver to tredjedeles flertal.

stk. 3

Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før

generalforsamlingen.

§9

Ekstraordinær generalforsamling:
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis en tredjedel af de aktive medlemmer
skriftligt over for bestyrelsen har tilkendegivet ønske herom.
Dagsordenen skal fastlægges i den skriftlige tilkendegivelse. Medlemmerne varskos per brev
med minimum fire ugers varsel.

§ 10 Opløsning:
Opløsning kan alene ske ved beslutning af to på hinanden følgende generalforsamlinger med
to tredjedeles flertal for opløsning. Ved opløsning af foreningen skal eventuel formue
overdrages til et almennyttigt formål, i overensstemmelse med de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmers ønske. Beslutning herom træffes ved almindeligt flertal.

§ 10a Tegningsret:
Foreningen tegnes af formand eller kasserer og ét andet bestyrelsesmedlem i forening. Dog
ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, indgåelse af driftsaftaler samt ved optagelse
af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 10b Økonomi og hæftelse:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den for foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler derfor ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig eller solidarisk
hæftelse for foreningens forpligtigelser.

§11 Dispensation:
Bestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i §4, stk.2 & §5, stk. 11.

