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Vedtægter for  

Teaterforeningen OperaNord II  

§ 1 
Foreningens navn er Teaterforeningen OperaNord II  

§ 2 
Hjemstedet ved etableringen er Københavns Kommune. Foreningens adresse er indtil videre 
Struensegade 15A, 5 sal, 2200 København N  

§3  
Foreningens formål er at drive teatervirksomhed, i særlig grad teaterforestillinger, herunder 
specielt musikteater, både i ind- og udland. 

Endvidere har foreningen til formål at fremme samarbejdet imellem de forskellige kunstarter, 
såsom: billedkunst, litteratur, musik og teater, både nationalt og på tværs af landegrænserne. 

Midler til at gennemføre foreningens aktivitet søges tilvejebragt via statstilskud, private fonde 
og sponsorater. 

§ 4 
Ved foreningens stiftelse består dens formue af kr. 40.000,-  

§ 5 
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens kulturelle 
formål, medmindre styrelsen skønner, at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe for 
foreningens virksomhed. Styrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. 

Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser. 

§ 6 
For foreningen forpligtelse hæfter alene foreningens formue. 

Styrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens 
vegne.  

Foreningen tegnes af 2 styrelsesmedlemmer i foreningen. Bestyrelsen kan meddele prokura.  

§ 7 

Foreningen ledes af en styrelse på 3-7 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere 
bestemmelse. Bestyrelsen vælger blandt sin midte en formand. Valget gælder indtil næste års 
generalforsamling.  

Såfremt foreningen modtager støtte fra Teaterrådet eller andre offentlige råd, skal rådet 
straks orienteres skriftligt om nyvalg med angivelse af de valgtes navn, adresse og 
personnummer. Samme orientering skal gives til primær- eller amtskommuner, hvorfra 
foreningen modtager støtte.  
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§ 8 
Der holdes bestyrelsesmøde efter behov. Til dette indkaldes minimum 14 dage pr. Brev. 
Styrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med den for teatervirksomhed 
gældende lovgivning og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav.  

Styrelsen ansætter den faglige (kunstneriske) og administrative ledelse, som er nødvendig 
eller påbudt i lovgivningen. Såfremt foreningen modtager støtte fra Teaterrådet eller andre 
offentlige råd, skal lederen og dennes ansættelsesvilkår godkendes af Teaterrådet. Ledelsen 
skal have kunstneriske frihed, som nærmere beskrives i teaterlovens § 3, stk. 2 

§ 9 
Generalforsamlingen indkaldes med almindeligt brev til hvert medlem. Der indkaldes med 
mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.  

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i august eller januar. Den påhører 
styrelsesberetningen, godkender regnskabet, vedtager eventuelt kontingent for det følgende 
år, vælger styrelse og revisor, alle for tiden indtil den næste generalforsamling, og behandler 
andre forslag, som har været angivet i dagsordenen.  

Forslag fra medlemmer skal indgives senest en uge før generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af 1/10 af medlemmerne.  

§ 10  
Foreningens regnskabsår er 1.7-30.6. Første regnskabsår er fra den stiftende 
generalforsamling til den 30.6. Regnskabet består af driftsregnskab, status og styrelsens 
årsberetning.  

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret 
revisor, der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige 
støttemidler synes anvendt efter formålet. Såfremt foreningen modtager støtte fra 
Teaterrådet eller andre offentlige råd, skal rådet straks orienteres om nyvalg af revisor.  

Såfremt foreningen modtager støtte fra Teaterrådet eller andre offentlige råd, skal regnskabet 
med styrelsens og revisors underskrift indsendes til rådet en uge efter generalforsamlingens 
godkendelse af dette. Rådet kan afkræve styrelsen og revisor alle ønskede oplysning til 
yderligere belysning af foreningens økonomiske situation og støttemidler anvendelse.  

Modtager foreningen støtte fra primær- eller amtskommuner, skal regnskabet inden samme 
frist indsendes til disse, og de har samme krav på oplysning som Teaterrådet. 

Teaterrådet kan offentliggøre regnskabet. 

§ 11 
Vedtægtsændringer kræver flertal på 9/10 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden 
følgende generalforsamlinger, der skal holdes med mindst fire ugers mellemrum. 

Såfremt foreningen modtager støtte fra Teaterrådet eller andre offentlige råd, bliver 
ændringen kun gyldig, hvis den godkendes af rådet. Der skal ansøges om rådets godkendelse, 
senest når der indkaldes til den anden generalforsamling. 
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§ 12 
Både over styrelsens møder og enhver generalforsamling føres en protokol. Såfremt 
foreningen modtager støtte fra Teaterrådet eller andre offentlige råd, kan rådet til enhver tid 
forlange indsigt i protokollerne.  

§ 13 
Ved foreningens opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Formuen 
anvendes til kulturelle formål efter generalforsamlingsindstilling og efter nærmere beslutning 
fra Teaterrådet  
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