
S 1: Navn

Stk. a:

stk. b:

Stk. c:

Vedtagter for Nordfynsspillene

Foreningens navn er Nordfynsspillene

Navnet, logo samt domainnavn tilhorer foreningen.

Bestyrelsen formidler brugen af foreningens navn. Bestyrelsen kan give eller fratage enkeltpersoner
samt andre foreninger/organisationer retten til at bruge foreningens navn.
Eksempel pe dette kan vare en borne- eller ungdomsteaterafdeling.

S 2: Hiemsted

Foreningen har hJemsted i Nordfyns kommune. Ved kommunesammenlegning endres dette til den
altid tilhorende kommune.

$ 3: FormAl

Nordfynsspillene driver pa okonomisk og kunstnerisk forsvarlig mAde et alment velgorende formal, i

form af friluftsteater samt drift af salgstelte i forbindelse med opforelse af friluftsteater. Derudover
aftolder foreningen evt. sekundare aktiviteter, der stotter op om dens virke - herunder okonomiske
stotteaktiviteter og sekundere teaterkunstaktiviteter. lndforelse af nye tiltag inden for foreningens
formal godkendes i bestyrelsen.

$ 4: Medlemsforhold
Stk. a: Det pa generalforsamlingen fastsatte grundmedlemskontingent skal indbetales af alle medlemmer.

Stk. b: Medlemskab af Nordfynsspillene er betinget af anerkendelse af Nordfynsspillenes vedtegter.

Stk. c: Man opretholder sit medlemskab, indtil man melder sig ud eller ved manglende indbetaling af
kontingent. Se desuden $6 stk D.

Stk. d: lnd- og udmelding af Nordfynsspillene skal ske pa hjemmeside eller e-mail til kassereren.

Stk. e: Svigagtig adfard kan medfore eksklusion. Okonomisk svig eller direkte modarbejdelse af
Nordfynsspillenes formalsparagraf kan medfsre olebiikkelig eksklusion fra foreningen. Denne
beslutning traffes alene af bestyrelsen.

Stk. f: Medlemmer over 16 ar har stemmeret. Medlemmer under 16 er er stemmebere$iget via verge.
Kontingent skal vere betalt i det regnskabsar, for hvilket der aflagges regnskab pa
generalforsamlingen. For at vare stemmebereftiget, skal man have veret registreret medlem i mindst
en mened.

Stk. g: Personer, der har gjort et serligt fortjenstfuldt arbejde for foreningen, kan af generalforsamlingen, efter
bestyrelsens eller medlemmers indstilling, udnavnes til @resmedlem. Aresmedlemmer er
kontingentfri og uden stemmeret.

Stk. h: Medlemsskabet indbefatter gratis premieremiddag samt en genstand ved sommerforestillingen.

Stk. i: Deltagerne ved ungdomsteateret far et maltid samt en sodavand i forbindelse med en af forestillingerne

S 5: Stottemedlemmer
Stk. a: Alle enkeltpersoner, der ikke allerede er medlem af Nordfynsspillene, kan optages som

stottemedlemmer.

Stk. b: Stottemedlemmer skal indbetale det af generalforsamlingen fastsatte stottekontingent.

Stk. c: Stottemedlemmer har ikke stemmeret.

S 6: Kontingent
Stk. a: Kontingent for Nordfynsspillene fastsattes pA den a ige generalforsamling.

Stk. b: Kontingentet lsber ka 1. september til 31 . august og opkraves Srligt ved tildeling af rolle eller
indmelding. Kontingentet betales forud for et er ad gangen. Ved udmelding tilbagebetales dette ikke

Stk. c: Ved indmeldelse i Nordfynsspillene skal kontingent betales ved modtagelsen af opkravning.
Stk. d: Manglende indbetaling af kontingent medforer eksklusion fra foreningen, jf. S 4, stk. c.

$ 7: Organisation
Stk. a: Organisationen bestar af generalforsamlingen og bestyrelsen

S 8: Generalforsamling



Generalforsamlingen er foreningens hojeste myndighed.

Generalforsamlingen er Aben for alle. Generalforsamlingen kan dog udelukke andre end
Nordrynsspillenes medlemmer ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot en
stemmeberettiget generalforsamlingsdeltager onsker dette. Kun medlemmer har stemmeret.
Den ordin@re generalforsamling afholdes adigt i oktober mAned og indkaldes af bestyrelsen med
mindst 2 ugers varsel. lndkaldelse skal ske pa de sociale medier, eller/og lokal trykt medie Med
indkaldelsen skal folge angivelse af tid og sted, samt forslag til hovedpunkter pa dagsorden.
Andringsforslag til dagsordenen skal vare bestyrelsen ihende senest 8 dage for
generalforsamlingen. Det endelige forslag til dagsorden kan findes pa hjemmeside samt sociale
medier senest 7 dage for generalforsamling.

Ekstraordiner generalforsamling kan kraves indkaldt af mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede
medlemmer eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer. Der indkaldes af bestyrelsen inden 10 dage
fra kravets fremkomst med mindst l og hojst 6 ugers varsel. Med indkaldelsen akal folge forslag til
dagsorden fra de medlemmer, der kr@ver den ekstraordinere generalforsamling afhol-t.
Dagsorden for den ordineere generalforsamling skal mindst indeholde folgende punkter:
1. Abning v/formanden
2. Valg af dirigent samt referent
3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
4. Godkendelse af dagsorden med eventuelle bilag
5. Arsberetning ved formanden
6. Arsberetning ved kassereren
7. Godkendelse af revideret regnskab
8. Fastsattelse af kontingent for det kommende regnskabsar
9. Valg af naste ars bestyrelse
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af to revisorer uden for bestyrelsen
'12. Eventuelt

Dagsorden for den ekstraordinare generalforsamling skal mindst indeholde fslgende punkter:
1. Abning v/formanden
2. Valg af dirigent samt referent
3. Konstatering af den ekstraordinare generalforsamlings lovlighed
4. Godkendelse af dagsorden med eventuelle bilag
5. Eventuelt

Bestyrelsen bester af 5 medlemmer valgt pe generalforsamlingen for 2 ar ad gangen. 2 personer afgari,lige 5r, 3 persone; afgar i urige. G^envaig kan finde sted. Bestlrersen konstitr,Lrei sit i.ir, i"o""io, ra
dage efter generarforsamringens afhordeise (med formand, nastformand, ;i;t-;;tk;;;";;;i;g
konstitueringen oplyses pA hjemmeside samt sociale medi'er senest efter 7 dage.

I tilfelde af ekskludering eller fratrad,else af et medlem af bestyrelsen imellem generalforsamlingerne,
er bestyrelsen servsupprerende brandt suppreanterne. Hvis deiikke er suppier"i"i iiriiorgt,"a, "'
indkaldes til ekstraordlnar generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtige ved femiio}nae
medlemmer. Der skar indkardes tir ekstraordiner generar- forsamling inoen ioien maneJ. 

- --- -

Forslagtir vedtagtsandringer skar vare bestyrersen i hende senest 14 dage rorgenerarforsamringen. Disse udmerdes pa hjemmeside samt sociare medier !enest 7 dage rorgeneralforsamlingen.

Til.kritisk revision af regnskabet v@rges to revisorer, der ikke samtidig ma have sede i bestyrersen idet pAgeeldende regnskabsAr.
Dirigenten skar vere bekendt med,Nordrynsspi[ene og dennes vedtagter og er ansvarrig for at dissebliver overholdt ved generalforsamlingen.

Skriftlig afstemning aftroldes, hvis 1 eller flere medlemmer begarer 6nske herom.

Stk. c

stk. d

Stk. e

stk. h

srk j:
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$ 9: Bestyrelsen
Stk. a: Bestyrersen er Nordfonsspilenes hoieste myndighed imelem generarforsamringerne
Stk. b: Bestyrelsen modes mindst 4 gange 6rligt.
Stk. c: Bestyrelsen bestar af folgende:

'L Formand
2. Nastformand
3. Kasserer

stk. a:

stk. b:

stk. f:

Stk. g:

stk. i:



stk. d

Stk. e

4. Sekreter
5. Menigt medlem

lndkaldelse til bestyrelsesmoder flnder sted skriftligt med udsendelse af dagsorden. Bestyrelsen

traffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. ved stemmelighed er formandens stemme

udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

safremt der blandt bestyrelsens medlemmer ikke findes en sekret@r, er der mulighed for, at et

medlem af foreningen kan deltage i bestyrelsesmaderne som sekreter, underlagt tavshedspligt og

uden stemmeret til moderne.

S 10: Valgbestemmelser
Stk. a: De der opner flest stemmer er valgt.

Stk. b: Valgbare til tillidsposter er alle fra 18 ar eller derover

$ l1: Okonomiske anliggender
Stk. a: Regnskabsaret laber fra d. '1. september til 31 . august.

Stk. b: Nordfynsspillenes okonomiske anliggender varetages af den konstituerede kasserer'

Stk. c: De okonomiske anliggender tegnes af formanden og kassereren.

Stk. d: Ved skift af kasserer imellem generalforsamlingerne er den enkelte kasserer ansvarlig for foreningen i

egen virkeperiode.

Stk. e: Regnskabet for det foregaende regnskabsar skal godkendes pa generalforsamlingen.

Stk. f: Kun kassereren eller personer med skriftlig fuldmagt fra denne kan have pa foreningens konti.

Stk. g: Nordfynsspillenes likvide midler (overskud) skal gA til fremtidigt arbejde iforeningen og mA ikke tilfalde
enkeltpersoner.

Stk. h: Regnskabet aflegges saledes at det giver et korrekt billede af foreningens indtagter og udgifter samt
revisende okonomisk stilling og resultat.

Stk. i: Bestyrelsen er ansvarlig for stikprovevis at tjekke bilag minimum 6n gang i arligt. Disse skal
godkendes af bestyrelsen.

S 12: Tegning
Foreningen tegnes udadtil af formand samt kasserer

S 13: Oplosning
Stk. a: Foreningen opl@ses ved beslutning af 3/4 af de fremm@dte stemmeberettigede pB en

ordiner generalforsa mling og derefter ved almindeligt flertal blandt de fremmodte
stemmeberettigede ved den ekstraordinere generalforsamling.

stk. b Ved foreningens eventuelle oplosning anvendes foreningens eventuelle formuevardier, efter at alle
geldforpligtelser er indfriet, til bedst muligt at fremme andre amator teatre i Nordfyns Kommune efter
repr@sentskabets nermere bestemmelser

S 14: Endring af vedtegter
Stk. a: Foretages ved simpelt flertals afstemning blandt de stemmeberettigede pa en lovlig indkaldt

generalforsamling.

S 15: Haftelse
Stk. a: Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand og kasserer.

Safremt disse er nart besl@gtede, indtrader nestformanden som 3. underskriver, hvor alle 3
underskrifter er pakravet.
Der pahviler ikke medlemmerne, ej heller bestyrelsen, nogen form for haftelse for foreningens
eventuelle geld.
Bestyrelsen er forpligtet til at tegne bestyrelsesansvarsforsikring, erhvervs ansvars forsikring samt
arbejdsskadeforsikring samt tilse at dansk lovgivning overholdes.

S 16: Aktiviteter
Stk. a: Aktorer pa scenen skal vare medlem af Nordfynsspillene jf. S 4.

Stk. b: Bestyrelsen kan dog skriftligt isarlige tilfelde give enkeltuis dispensation, sa S 16, stk. a.
tilsidesattes.



Man kan ikke v@re aktor pa scenen, hvis man er pabegyndt eller man har gennemfort en
skuespilleruddannelse pa Den Danske Scenekunstskole, eller tilsvarende i udlandet og/eller er
medlem af dansk skuespillerforbund.

S 17: Force Majeure

Stk. a: I serlige tilfalde kan generalforsamlingen/ekstraordiner generalforsamling ved simpelt flertal af de
fremmodte velge at indstille alle foreningens aktiviteter, hvorved den daglige drift forestas af et
administrationsudvalg nedsat af generalforsamlingen.

Stk. b: I tilfalde af brug af S 17, stk. a frafalder S 6 og herved medlemskontingent.

Stk. c: Administrationsudvalget star for genAbning af foreningen ved indkaldelse til generalforsamling.

Stk. d: Administrationsudvalget forts@tter opdatering af medlemskartoteket.

Stk. e: Den i stk. c omtalte generalforsamling skal indeholde punkter svarende til en ekstraordinar
generalforsamling samt valg til stiftelse af bestyrelse.

Stk. f: Administrationsudvalget skal besta af mindst 3 myndige medlemmer af foreningen.

Stk. g: lnd- og udmeldelse af foreningen fortsatter som beskrevel i S 4 dog undtaget S 4, stk. a.

Stk. h: I tilfalde af brug af $ 17, stk. a. er administrationsudvalget foreningens hojeste myndighed.

Stk. i: Under administrationsudvalgets virke tegner dette udvalg foreningen samt forenings okonomiske
aktiviteter.

Godkendt p6 generalforsamlingen den 23/L0 2020
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