Helgenæs Stadsteaters vedtægter
§ 1 Helgenæs Stadsteaters Formål.
Formålet med Helgenæs Stadsteater er at skabe et aktivt teatermiljø på Helgenæs.
§ 2 Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er øverste instans.
Der afholdes generalforsamling hvert år i perioden medio februar – medio marts.
Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne fastlægger rammerne for det kommende år.
§ 3 Daglige ledelse.
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af Helgenæs Stadsteater.
§ 4 Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 personer. Til den stiftende generalforsamling d. 9/3 1998 blev der valgt 5
personer til bestyrelsen. 2 af disse er på valg igen i 1999, derefter er der på skift 3 og 2 på valg.
Bestyrelsen består af en formand, en sekretær, en kasserer, en medlemsansvarlig og et menigt medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter generalforsamlingen. Dette møde skal
afholdes senest 14 dage efter.
Skulle bestyrelsen stå i en situation, hvor ingen af de valgte medlemmer kan eller vil påtage sig posten
som kasserer, så kan bestyrelsen vælge at få en af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen til at
varetage opgaven som kasserer.
Bestyrelsen består endvidere af 2 suppleanter, der er valgt for en et-årig periode. Suppleanterne
deltager i og har mødepligt til bestyrelsesmøderne og har stemmeret.
Bestyrelsen har – udover det der hører til den daglige ledelse af foreningen – til opgave at holde
medlemmerne løbende informerede om aktiviteter og andet. Denne information foregår i alt væsentligt
via mail.
§ 5 Revisorer.
2 revisorer vælges for 1 år ad gangen – kan genvælges.
§ 6 Medlemskab og kontingent.
Medlem er enhver, der har indmeldt sig i foreningen og har betalt sit kontingent.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves automatisk hvert år i starten af februar til
betaling inden generalforsamlingen.
Der er følgende medlemskaber i foreningen:

Aktive medlemmer voksne; skuespillere, musikere mm.
Aktive medlemmer børn (under 12 år); skuespillere, musikere mm.
Støttemedlemmer.
Det er naturligvis en forudsætning for at have stemmeret på generalforsamlingen, at man har betalt sit
kontingent.
§ 7 Opgaver, løn og honorarer.
Alle opgaver løst af medlemmer af foreningen er som udgangspunkt ulønnet og frivilligt arbejde, også
når det gælder opgaver, som nogle gange tilkøbes udefra. Dog står foreningen for at afholde udgifter til
materialer mm. efter forhåndsaftale med bestyrelsen herom.
§ 8 Indkaldelse til generalforsamling.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal være ude 14 dage inden.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling.
En ekstraordinær generalforsamling skal varsles 5 dage inden og skal støttes af mindst 1/3 af
medlemmerne eller en enig bestyrelse.
§ 10 Forslag til behandling på generalforsamlingen.
Forslag til behandling på generalforsamlingen indleveres som følger;
Forslag til vedtægtsændringer og forslag hvor forslagsstiller ønsker, at foreningens medlemmer har
kunnet sætte sig ind i forslaget før generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage
før generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for, at forslagene bliver tilgængelige for medlemmerne en
uge før via mail.
Mindre forslag, der blot ønskes behandlet på selve generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest en uge før generalforsamlingen.
§ 11 Stemmeret.
Kun fremmødte voksne medlemmer, der har betalt kontingent (jf. § 6), har stemmeret til
generalforsamlingen.
§ 12 Særligt for kandidater til bestyrelsen.
Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen, og som er forhindret i at komme, kan afgive en
skriftlig erklæring.
§ 13 Opløsning af foreningen.
Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelle midler Lokalrådet Mols til lokale teateraktiviteter.

