Vedtægter for
Teaterskolen Toppen
Vedtaget på ordinær generalforsamling
14. april 2021
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§ 1 Navn og hjemsted
A. Foreningens navn er Teaterskolen Toppen i daglig tale forkortet til Toppen.
B. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2 Foreningens formål
A. Foreningens formål er at tilbyde og gennemføre aktiviteter og undervisning i drama, teater,
sang og dans m.m. Samt kostumesyning, scenebygning, (scenografi) m.m. og samvær om
disse fælles interesser.
B. Foreningen kan/vil endvidere arrangere teaterbesøg, foredrag og andre fælles aktiviteter.

§ 3 Medlemskab af sammenslutning
Foreningen er medlem af Dansk Amatør Teaters Samvirke (DATS), en sammenslutning af
amatørteaterforeninger i Danmark.

§ 4 Medlemmer
Som medlemmer optages alle børn og unge under 25 år, som i overensstemmelse med deres
forældre kan gå ind for foreningens formål.

§ 5 Indmeldelse
Indmeldelse sker ved tilmelding til undervisning på foreningens hjemmeside:
www.teaterskolentoppen.dk
Der udskrives kontingent 2 gange om året september og januar.

§ 6 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen på mail@teaterskolentoppen.dk.
Udmeldelse kan tidligst ske ved udløb af ½ sæson. Dvs. 31/12 og 30/4.
Udmeldelse af foreningen er først gyldig, når evt. kontingentrestance er indbetalt til
foreningen.

§ 7 Kontingent
Kontingent fastsættes for én sæson ad gangen i fællesskab af den daglige ledelse sammen
med bestyrelsen.
Kontingentbetaling gælder for et helt semester, og refunderes ikke ved udmeldelse.
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§ 8 Generalforsamlingen
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer der er fyldt 18 år samt forældre/værger til
medlemmer under 18, der ikke er i kontingentrestance.
Andre personer har adgang i det omfang, som generalforsamlingen eller bestyrelsen finder
det fornødent.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 15. april.
Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 21 dages varsel ved udsendelse af mail til
medlemmerne samt ved opslag i TOPPEN.
Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, hvis det ikke er muligt fysisk.

§ 8a Dagsorden
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Kassereren fremlægger revideret regnskab
Valg:
a) Valg af formand (i ulige år)
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
c) Valg af bestyrelsessuppleant
d) Valg af revisor
e) Valg af revisorsuppleant
Indkomne forslag (Skal sendes til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse på mail: formand@teaterskolentoppen.dk )
Eventuelt.

§ 10 Stemmeafgivelse
A.

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret. Forældre/værger til medlemmer under 18 har en
stemme pr. medlem.

B.

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der flertal af 2/3 af
fremmødte ved vedtægtsændringer.

C.

Skriftlig stemmeafgivelse skal bruges ved personvalg, hvis der er flere kandidater end der skal
vælges.

D.

Hvis der fra de stemmeberettigede ytres ønske om skriftlig afstemning i andre anliggender,
skal dette følges op.

E.
F.

Ændringsforslag i tilknytning til bekendtgjorte forslag kan vedtages.
I tilfælde af virtuel generalforsamling bortfalder muligheden for skriftlig afstemning.
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§ 11 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer denne i alle forhold.
Bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Formand vælges på generalforsamlingen i ulige år valget gælder for 2 år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. (1-2 i ulige og 1-2 i lige år)
Posterne som kasserer og sekretær konstitueres af bestyrelsen umiddelbart efter
generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af formand og kasserer - eller ved 2 medlemmer af bestyrelsen.
Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.
Valg af 1 revisor for 1 år ad gangen
Valg af revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over samtlige møder.
Bestyrelsen fastsætter regler for anbringelse af foreningens midler.
Hvor vedtægterne intet andet foreskriver, træffer bestyrelsen en eventuel afgørelse.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
A. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det påkrævet,
eller når mindst 25 % af stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter
krav herom, ledsaget af et dagsordenforslag.
B. Indkaldelse skal ske senest 10 dage efter modtagelse af begæring, og den ekstraordinære
generalforsamling skal afholdes senest 7 dage efter.
C. Indkaldelse skal være skriftligt og indeholde dagsorden samt oplysning om, hvem der har fremsat
begæring og eventuel begrundelse om hvorfor.

§ 13 Regnskab
A. Regnskabsåret følger kalenderåret.
B. Kassereren foranlediger at regnskabet bliver ført og er ansvarlig for kassen.
C. Regnskabet indeholdende status og driftsregnskab skal underskrives af bestyrelsen samt af den
generalforsamlingsvalgte revisor.

§ 14 Revision
A. Revisionen foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.
B. Revisoren skal udføre talmæssig og kritisk revision og skal til enhver tid på forlangende have
adgang til foreningens regnskab.
C. Ved revisionen af regnskabet forud for generalforsamlingen kan formanden og kassereren
overvære revisionen.
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§ 15 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved beslutning på 2 på hinanden følgende, med
14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger.
Mindst 66% af de fremmødte skal stemme for en opløsning.
Klubbens eventuelle midler skal ved opløsning, anvendes til foreningsarbejde eller
sammenslutninger, der har til formål at fremme forenings-klubarbejde for børn og unge i
Odense Kommune. Nettoformuen kan ikke tilgå kommerciel virksomhed.

§ 16 Gældsforpligtelser
Bestyrelsen og foreningens medlemmer i øvrigt hæfter ikke for foreningens gæld.
Bestyrelsen kan ikke optage nogen form for lån.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14.04.2021

______________________________
Formand Niels Erik Johannessen

_____________________________________
Generalforsamlingens dirigent Uffe Pedersen
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