VEDTÆGTER
for foreningen MERIDANO TEATRET

§ 1. navn og hjemsted
Foreningens navn er: MERIDIANO TEATRET.
Dens hjemsted er: Sandtoften 10, 2820 Gentofte.
§ 2. Formål
Foreningens formål er: at fremme, udvikle og lave teaterkunst.
§ 3. Medlemsforhold
Medlemsforh old
Som medlemmer af foreningen kan optages enhver der sympatiserer med foreningens
formål og accepterer dens vedtægter. Indmeldelse i foreningen sker ved ansøgning til
bestyrelsen, der herefter tager stilling til ansøgningen. Afslag på optagelse kan indbringes
for generalforsamlingen. Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med 3
måneders varsel eller ved eksklusion eller ved opløsning af foreningen.
Til eksklusion af medlemmer kræves 3/4 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer på en
lovlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Der kan benyttes fuldmagt ved afstemning
om eksklusion.
§ 4. Medlemsmøder
Forretningsføreren og de aktivt arbejdende medlemmer af foreningen afholder
medlemsmøder i nødvendigt omfang hvor den daglige drift og de løbende projekter
diskuteres og besluttes. Beslutninger på disse møder træffes enstemmigt blandt de
tilstedeværende.
Medlemsmødet skal enstemmigt godkende nye medlemmers deltagelse i medlemsmøderne.
Medlemsmødet skal høres i alle væsentlige beslutninger som bestyrelsen træffer.

§ 5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen varetager den daglige administration af foreningen.
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører og andet nødvendigt personale.
Bestyrelsen ansætter den kunstneriske ledelse i henhold til Teaterlovens § 31, stk. 2.
Der føres protokol over bestyrelsesmøder. Scenekunst kan, hvis der modtages støtte herfra,
til enhver tid kræve indsigt i protokollen.
Såfremt foreningen modtager støtte fra Scenekunstudvalget, skal rådet ved nyvalg straks
orienteres skriftligt med angivelse af de valgtes navn, adresse og personnummer. Samme
orientering skal gives eventuelle kommuner eller regioner, hvorfra foreningen modtager
støtte.

§ 6. Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes en gang årligt i august eller september måned. Ekstraordinær generalforsamling
kan indkaldes af bestyrelsen eller af 1/4 af medlemmerne ved skriftligt krav herom til
bestyrelsen.
Indkaldelse sker i alle tilfælde af bestyrelsen med angivelse af dagsorden og 14 dages
varsel.
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved flertal. Der kan meddeles fuldmagt til et
andet medlem. På de ordinære generalforsamlinger forhandles en af bestyrelsen udarbejdet
dagsorden. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før
generalforsamlingen afholdes.
DAGSORDEN skal indeholde følgende punkter.
l. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter.
3. Godkendelse af beretningen.
4. Orientering fra medlemsmøderne.
5. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af regnskab.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor.
10. Forslag fra medlemmerne.
11. Eventuelt
12. Oplæsning og godkendelse af referat.
Om forhold der ikke har været på dagsorden, kan der ikke træffes beslutninger.
Over enhver generalforsamling føres en protokol. Scenekunststyrelsen kan, hvis der
modtages støtte herfra, til enhver tid forlange indsigt i protokollen.
§ 7. Regnskab og formue
Foreningens midler til daglig administration og øvrige udgifter tilvejebringes ved et på
generalforsamlingen fastsat kontingent. Derudover skal foreningen ved opfyldelsen af sit
formål søge at opnå en erhvervsmæssig indtjening.
Foreningens regnskabsår er fra 1/7 til 30/6.
Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen en statsautoriseret eller registreret revisor til
at opstille foreningens regnskab.
Det af revisoren underskrevne regnskab fremlægges bestyrelsen på den efter regnskabsårets
udløb førstkommende ordinære generalforsamling. Den valgte bestyrelse attesterer ved sin
underskrift på regnskabet dettes godkendelse.
Såfremt foreningen modtager støtte fra Scenekunstudvalget, skal rådet straks orienteres
skriftligt ved nyvalg af revisor. Modtager foreningen støtte fra primær- eller amtskommuner
skal disse ligeledes straks orienteres.
Scenekunstudvalget kan offentliggøre regnskabet.

§ 8. Tegning og hæftelse
hæftels e
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura, dog ikke
vedrørende køb af fast ejendom, pantsætning eller anden lignende sikkerhedsstillelse. For
foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan ændres med 3/4 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer
på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Fuldmagt kan ikke benyttes ved
afstemning om vedtægtsændring.
Modtager foreningen støtte fra Scenekunstudvalget, er ændringer kun gyldige hvis de
godkendes af udvalget..
§ 10. Opløsning
Opløsning af foreningen skal vedtages med almindeligt flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum. En eventuel
formue ved foreningens ophør skal anvendes efter nærmere beslutning af
Scenekunstudvalget, hvis der er modtaget støtte herfra, samt fra de primær-eller
amtskommuner, hvorfra støtte eventuelt er modtaget.
På det konstituerende bestyrelsesmøde, der blev holdt umiddelbart efter den ekstraordinære
generalforsamling den 22. august 2011, valgte bestyrelsen som sin formand Kjeld
Danneskiold-Samsøe.
Generalforsamlingens dirigent: Poul Richard Pedersen
BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER:

…………………………………….
Kjeld Danneskiold-Samsøe
Adm. direktør
Cpr.nr. 22 12 52-0783
Damgårdsvej 3, 2930 Klampenborg

……………………………………….
Henriette Holm Pathare
cpr.nr. 260565 – 2614
Instruktør
Sorgenfrigade 11, 4.mf., 2200 København N

…………………………………………..
Arne Skadhede
Journalist
Person nr: 140953-1195
Lyacvej 9 1.th., 2800 Lyngby

