
 

Vedtægter for 
Teatertruppen Vamdrup 83 
 
§ 1 
Navn og hjemsted 
Foreningens navn er: Teatertruppen Vamdrup 83 
Foreningens hjemsted er: Kolding Kommune 
Foreningen er stiftet den 22. september 1983 
 
§ 2 
Foreningens formål 
Foreningens formål er at udøve teater- og dramaaktiviteter i bred forstand, som kan aktivere og 
udvikle foreningens medlemmer.  
Foreningen kan desuden deltage i tværgående kulturelle aktiviteter, som har medlemmernes 
interesse. 
 
§ 3  
Aktiviteter 
Foreningens formål søges opfyldt gennem indstudering og opførelse af teaterforestillinger, revyer, 
kabareter m.m., samt afholdelse af ekskursioner, kurser og lignende.  
Aktiviteterne skal søges sammensat så bredt, at alle aktive medlemmer i løbet af en sæson får 
tildelt en opgave. 
 
§ 4 
Medlemmer 
Som medlemmer kan optages alle interesserede, som betaler kontingent. 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen.  
Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. 
Medlemmer kan få udleveret et eksempar af foreningens vedtægter ved henvendelse til 
bestyrelsen. 
Kontingentrestance udover 12 måneder betragtes som udmeldelse. 
Medlemmer, der ønsker at deltage i både forårs- og efterårsforestillinger, men som ikke har betalt 
første halvårskontingent, kan ikke deltage i forestilling 2, før restancen er betalt. 
 
§ 5 
Bestyrelse 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. 
Valgene gælder i 2 år, og genvalg kan finde sted. Af de valgte afgår 3 i lige år og 2 i ulige år.  
På generalforsamlingen vælges desuden 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. 
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingentindbetaling 
 
 
 
 



 

 
§ 6 
Generalforsamling 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes en gang årligt i første 
kvartal. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 
dage før, og eventuelle forslag skal formuleres skriftligt. 
 
§ 7 
Indkaldelse og dagsorden 
Indkaldelse af ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. 
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
7. Fastsættelse af kontingent 
8. Eventuelt 

Over det på generalforsamlingen passerede føres referat, som underskrives af sekretær og 
dirigent.  
På generalforsamlingen har alle aktive medlemmer stemmeret, når de er fyldt 14 år inden 
generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange stemmeberettigede, der er 
mødt. Stemmerat kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til 
vedtægtsændringer 2/3 majoritet. Blanke stemmer medregnes ikke. 
Skriftlig afstemning skal finde sted.  
 
§ 8 
Valg og valgbarhed 
Ved valgt til bestyrelsen kan hver stemmeberettiget afgive det antal stemmer, som svarer til 
antallet af bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. 
Valgbar til bestyrelsen og til revisor er medlemmer i henhold til § 4, som er fyldt 18 år inden 
generalforsamlingen. 
 
§ 9 
Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 
mindst 5 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med opgivelse af dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter, at kravet fremsat og skal 
indkaldes efter samme regler som til ordinær generalforsamling. 
 
 



 

 
§ 10 
Bestyrelsens daglige arbejde 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen fremsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Alle afstemninger afgøres ved 
simpelt stemmeflertal.  
Bestyrelsen kan til bestemte formål nedsætte underudvalg, hvoraf mindst 1 medlem tillige skal 
være medlem af bestyrelsen. Ethvert udvalg er ansvarligt over for bestyrelsen. 
Dette gælder også online på sociale medier”, således at minimum 1 bestyrelsesmedlem har 
adgang til diverse (under)grupper på sider som Facebook. 
Foreningens kontante kassebeholdning må på intet tidspunkt overstige 1000 kr. Overskydende 
beløb indsættes på konto i bank eller sparekasse. 
I tilfælde af særlig kostbare arrangementer eller større anskaffelser, samt ved pantsætning og 
optagelse af lån, skal planer og budget godkendes på en generalforsamling. 
 
§ 11 
Arrangementer og forestillinger 
Bestyrelsen udpeger en ansvarlig for hvert arrangement /forestilling.  
Den ansvarlige udarbejder budget for arrangement, som skal forelægges bestyrelsen.  
Efter hvert arrangement udarbejder kassereren særskilt regnskab, som forelægges bestyrelsen. 
 Bestyrelsen udpeger en instruktør til hver forestilling. 
Under indstuderingen af et stykke er de medvirkende forpligtet til, efter instruktørens anvisninger, 
at udføre de opgaver, de har påtaget sig. 
For at kunne gennemføre en amatørforestilling er det nødvendigt, at alle medvirkende møder ved 
de aftale prøveaftener. Ved nødvendig udebliven skal der meldes afbud. 
 
§ 12 
Regnskab og revision 
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
Der udarbejdes årlige regnskaber for foreningen på grundlag af de førte bøger. Regnskabet 
underskrives af bestyrelse og revisor.  
På den ordinære generalforsamling vælges en revisor for 2 år ad gangen, samt en revisorsuppleant 
for 1 år ad gangen. 
Revisor skal før den ordinære generalforsamling revidere det afsluttede regnskab.  
Revisor kan til enhver tid uanmeldt forlange at kontrollere kassebeholdningen, og har pligt til at 
gøre dette mindst 1 gang årligt. 
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen 
kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-
/giro-konti hver for sig. 
 
 
 
 
 



 

 
§ 13 
Hæftelse 
For foreningens økonomi hæfter alene foreningens formue, således at intet medlem hæfter 
personligt for nogen forpligtelse. 
Medlemmer eller bestyrelse får ingen andel i foreningens formue eller underskud, der alene 
tilfalder foreningen. 
 
§ 14 
Foreningens opløsning 
Ved foreningens opløsning tilfalder dennes midler kulturelle formål i Kolding Kommune efter 
bestyrelsens eget valg.  
Foreningen kan ikke opløses, så længe 5 medlemmer kræver dens beståen. 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 22. september 1983. 
Ændringer vedtaget på generalforsamling d. 28. oktober 1992. 
Ændringer vedtaget på generalforsamling d. 13. januar 2001. 
Ændringer vedtaget på generalforsamling d. 4. marts 2012. 
Ændringer vedtaget på generalforsamling d. 16. marts 2016 
 


