
  

 
 
 V E D T Æ G T  
 
 Vedtægter for TEATRET ST. TV. 
 
 

§1 
 
Foreningens navn er "TEATRET ST. TV.". 
(Foreningens styrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet 
beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens 
foreningsregister.) 
 

§2 
 
Hjemstedet er Københavns Kommune. 
Foreningens adresse er indtil videre Oxford Allé 76 1. sal, 2300 
København N 

 
§3 

 
Foreningens formål er dels at producere teater og musik primært for 
børn og unge samt at understøtte almennyttige scenekunstneriske 
kulturelle formål.  
 

§4 
Ved foreningens stiftelse består dens formue af 0 kr. 

 
§5 
 

Enhver optagelse kræver bestyrelsens indstilling. Bestyrelsens 
indstilling videresendes til generalforsamlingen som træffer afgørelse 



  

om optagelse. Det er en betingelse for optagelse af man ønsker at 
støtte foreningens kulturelle formål. 
 
Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser. 
 

§6 
 
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 
 
Styrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der 
indgås aftaler på foreningens vegne. 
 
Foreningen tegnes af 3 styrelsesmedlemmer i forening. 
 

 
 
 

§7 
 
Foreningen ledes af en styrelse på 3 – 5 medlemmer efter 
generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Valgene gælder indtil 
næste års generalforsamling. 
 
Såfremt foreningen modtager støtte fra Scenekunstudvalget, skal 
udvalget ved nyvalg straks orienteres skriftligt med angivelse af de 
valgtes navn, adresse og personnummer. Samme orientering skal 
gives eventuelle primær- eller amtskommuner, hvorfra foreningen 
modtager støtte. 
 
Styrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. 
 

§8 
 



  

Styrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med den for 
teater- og musikvirksomheden gældende lovgivning og i øvrigt i over-
ensstemmelse med lovgivningens krav. 
 
Styrelsen ansætter den faglige (kunstneriske) og administrative 
ledelse, som er nødvendig eller påbudt i lovgivningen. Ledelsen skal 
have den kunstneriske frihed, som nærmere beskrives i teaterlovens 
§ 31, stk. 2. 
 
 

§9 
 
Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev eller ved mail til 
hvert medlem. De indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers 
varsel. 
 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af 
november. Den påhører styrelsens beretning, godkender regnskabet, 
vedtager eventuelt kontingent for det følgende år, vælger styrelse og 
revisor, alle for tiden indtil næste ordinære generalforsamling, og 
behandler andre forslag, som har været angivet i dagsordenen. 
 
Forslag fra medlemmer skal indgives inden 1. august. 
 
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af 
1/10 af medlemmerne. 
 
 

§10 
 
Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår er 
fra den stiftende generalforsamling til den 30. juni 2017 
 



  

Regnskabet består af driftsregnskab, status og styrelsens 
årsberetning. 
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 
Såfremt foreningen modtager offentlig støtte skal generalforsamlingen 
vælge en statsautoriseret eller registreret revisor, der i sin 
revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige 
støttemidler synes anvendt efter formålet. 
 
Inden en uge efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet 
indsendes dette med styrelsens og revisors underskrifter til 
Scenekunstudvalget, såfremt foreningen modtager støtte herfra. 
Scenekunstudvalget kan da afkræve styrelse og revisor alle ønskede 
oplysninger til yderligere belysning af foreningens økonomiske situation 
og støttemidlers anvendelse. 
 
Modtager foreningen støtte fra primær- eller amtskommuner, skal 
regnskabet inden samme frist tilsendes disse, og de har samme krav 
på oplysninger som Scenekunstudvalget. 
 
Scenekunstudvalget kan offentliggøre regnskabet. 
 

§11 
 
Vedtægtsændring kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlem-
mer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes 
med mindst 4 ugers mellemrum. 
 
Modtager foreningen støtte fra Scenekunstudvalget, bliver ændringen 
kun gyldig, hvis den godkendes af Scenekunstudvalget. Der skal 
ansøges om udvalgets godkendelse, senest når der indkaldes til den 
anden generalforsamling. 
 

§12 



  

 
Både over styrelsens møder og over enhver generalforsamling føres 
en protokol. Scenekunstudvalget kan, hvis der modtages støtte herfra, 
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 general-
forsamlingsindstilling og efter nærmere beslutning af 
Scenekunstudvalget, hvis der er modtaget støtte herfra, samt fra de 
primær- eller amtskommuner, hvorfra støtte eventuelt er modtaget. 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i København den 
25/4 2016. 
 
 
 
 


