
ltlet Olske Orkester

Vedtægter for foreningen
Det Olske Orkester

§1
Navn og hjemsted.
Foreningens nayfl et "Det Olske Orkester".
Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
Foreningens adresse er indtil videre Slotsherrensvej 60, 2720Yanløse.

§2
Formå1.
Foreningens formål er at drive teatervirksomhed for børn, unge og voksne. Foreningen
vil opsætte forestillinger såvel stationært, som til turnevirksomhed.
Det er endvidere foreningens formål, gennem undersøgelse og udvikling, at arbejde for at
fremme kunstnerisk fornyelse inden for dansk scenekunst.

§3
Formue.
Ved foreningens stiftelse består dens forrnue af et tilskudstilsagn fra Scenekunstudvalget
for sæson 200912010 på kr. i .000.000"

§4
Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende
forpligtigelser. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde narm oplyses, når der indgås
aftaler på foreningens vegne.
Foreningen tegnes aR bestyrelsesmedlemmer i forening.

§s
Medlemskab
Som medlem afforeningen kan optages enhver, som ønsker at deltage aktivt i
foreningens arbejde, med mindre bestyrelsen skønner, at medlemskabet kan blive til
væsentlig ulempe forforeningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for
generalforsamlingen.Foreningen førerkartotek overmedlemmernes navne ogadresser.



§6

Bestyrelsens sammensætnin g.

Foreningen ledes af en bestyrelse af minimum 3 og op til 5 medlemmer, der vælges
på den ordinære en generalforsamling for et ar ad gangen. Genvalg kan finde
sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsorden. Såfremt
foreningen modtager støtte fra Scenekunstudvalget, skal udvalget ved nyvalg straks
orienteres skriftligt med angivelse af de valgtes navn, adresse og personnummer.

§7
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med det i vedtægterne
beskrevne formåI, samt i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Bestyrelsen ansætter den kunstneriske og administrative ledelse, som den finder
nødvendig eller som påbudt i lovgivningen. Ledelsen skal have den kunstneriske frihed,
som nærmere beskrives i teaterlovens§ 31, stk. 2.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§8
Generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i
september måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal af de fremmødte
medlemmer, bortset fra beslutninger vedrørende ansættelse og afskedigelse af den
kunstneriske og administrative ledelse der kræver 213 flertal af de fremmødte
medlemmer.
Generalforsamlingen påhører den kunstneriske ledelses årsberetning, godkender
regnskabet, vedtager eventuelt kontingent for det følgende å,r, vælger bestyrelse og revi-
sor, alle for tiden indtil næste ordinære generalforsamling, og behandler andre forslag,
som angivet i dagsordenen. Referat afgeneralforsamlingen underskrives afdirigenten.
Ekstraordinær generalforsamling kan aftroldes på bestyrelsens initiativ, på initiativ af den
kunstneriske ledelse eller efter anmodning af mindst 2/3 af medlemmerne. Varslingen
sker som ved ordinær generalforsamling.

§e
Regnskab.
Foreningens regnskabsår er 1.juli til 30.juni. Første regnskabsår løber fra den stiftende
generalforsamling til 30. juni det følgende år.
Regnskabet består afdriffsregnskab eller projektregnskab samt den kunstneriske ledelses
årsberetning.
Regnskabet revideres afen afgeneralforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret
revisor, der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige
støftemidler synes anvendt efter formålet. Såfremt foreningen modtager støfte fra
Scenekunstudvalget, skal udvalget straks skriftligt orienteres om nyvalg afrevisor.
Inden en uge efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet indsendes dette med
bestyrelsens og revisors underskrifter til Scenekunstudvalget, såfremt foreningen
modtager støtte herfra. Scenekunstudvalget kan da afkræve bestyrelse og revisor alle



ønskede oplysninger til yderligere belysning af foreningens økonomiske situation og
støttemidlers anvendelse.
Scenekunstudvalget kan offentliggøre regnskabet.

Vedtægtsændringer.
Vedtæg1sændringer kræver et flertal på2/3 af de fremmødte medlemmer 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.

§11
Protokol.
Både over bestyrelsens møder og over enhver generalforsamling føres en protokol.
Scenekunstudvalget kan, hvis der modtages støtte herfra, til enhver tid forlange indsigt i
protokollerne.

§12
Opløsning af foreningen.
Ved eventuel opløsning af foreningen beslutter generalforsamlingen, hvortil den
resterende formue skal overføres, under behørighensyntagen tilparagraf2i nærværende
vedtægter og efter godkendelse afScenekunstudvalget, hvis der er modtaget støtte herfra.
Opløsning af foreningen kræver sammg procedure, som ved vedtægtsændringer,
beskrevet under § IO.

Således vedtaget på generalforsamling i København den22. september 2020, hvor som
bestyrelse valgtes:

Jane Rasch
Urbansgade 4, 3 . th.,2100 København Ø

Kaare Larsen,
Guldborgvej 27, 3 w., 2000 Frederiksberg

Janken Yarden
Willemoesgade I 1, 3.th., 2100 København Ø

-

Lars Jensen
Tryggevældevej 29
2720 Yatløse



Som revisor valgtes

Jørgen Larsen
Registreret revisor
Egegårdsvej 39C,1
2610 Rødovre

Lotte Faarup
Generalforsamlingens diri gent

Jane Rasch Kaare Larsen

Lars Jensen
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