
Vedtægter for Turnéteater.dk 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Teater Katapult i Aarhus torsdag 2. maj 2019. 

 

§ 1 – Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Turnéteater.dk. 

Foreningen har hjemsted i Odense. 

 

§ 2 - Formål 

Foreningens formål er at fremme nyskabende og/eller eksperimenterende professionelle 
voksenteaterforestillingers muligheder for at gennemføre turnévirksomhed i Danmark. 

 

§ 3 - Opgaver 

For at nå dette mål har foreningen følgende opgaver: 

1. At skabe rammerne for Turnénetværkets virke. 

2. At fremme Garantiordningsstøttede forestillingers mulighed for at turnere. 

3. At administrere underskudsdækningen for forestillinger i Turnénetværket samt i 
Garantiordningen; denne administration kan gennemføres sammen med ekstern partner. 

 

§ 4 - Finansiering 

Foreningen kan modtage tilskud fra Staten Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der 

fastsætter de overordnede rammer for anvendelsen af tilskuddet. Foreningen kan søge og modtage 

støtte fra andre offentlige myndigheder samt fonde og sponsorer. 

 

§ 5 - Medlemmer 

Som medlemmer af foreningen kan optages arrangører som kan modtage tilskud efter 

scenekunstlovens kapitel 7-7a, kapitel 8 eller kapitel 9, og som samtidigt kan modtage tilskud via 

pulje 2 eller 3 under Formidlingsordningen til nedbringelse af billetpriser som f.eks. egnsteatre, små 

storbyteatre, kulturhuse samt teaterforeninger. Som medlemmer kan tillige optages teatre, der 

modtager tilskud efter scenekunstlovens kapitel 3, i det omfang disse kan modtage tilskud fra 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Foreningens medlemmer skal overholde de 

betingelser, der til enhver tid er gældende for Turnenetværket.  

 

§ 6 - Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. 

 

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog §§ 11, stk. 2 og 12, stk. 1. 



 

Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår i valggrupper blandt foreningens medlemmer, således at 

egnsteatre vælger 2 medlemmer, små storbyteatre vælger 2 medlemmer, kulturhusene vælger 2 

medlemmer, og teaterforeningerne vælger 2 medlemmer. 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 30. november. Indkaldelsen sker elektronisk 

med 28 dages varsel. 

 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse 

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

4. Budget for indeværende sæson forelægges til orientering 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Eventuelt 

 

Dagsorden samt revideret regnskab og budget for indeværende sæson udsendes elektronisk senest 

14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 

være foreningen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når enten formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer 

eller 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom. Den ekstraordinære 

generalforsamling skal indkaldes elektronisk med 21 dages varsel senest 1 måned efter begæringens 

modtagelse. 

 

Foreningen sender kopi af dagsorden samt referat af generalforsamling til Statens Kunstfonds 

Projektstøtteudvalg for Scenekunst. 

 

§ 7 - Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 personer. 

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen efter bestemmelsen i § 6. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år, idet 4 af medlemmerne afgår hvert andet år. 

 

Ved valget i forbindelse med den stiftende generalforsamling vælges 4 medlemmer (et fra hver 

valggruppe) for en toårig periode, og 4 medlemmer (et fra hver valggruppe) vælges for en etårig 

periode.  

 

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, vælger pågældendes valggruppe snarest muligt 

et nyt bestyrelsesmedlem. 



 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt. 

 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

§ 8 – Tegningsregel 

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved forfald af en af disse af 

formanden eller næstformanden og et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan give prokura til 

dispositioner inden for foreningens normale drift. 

 

§ 9 – Daglig ledelse 

Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder af foreningen. Den daglige leder skal så vidt muligt 

repræsentere et af medlemmerne. 

 

Den daglige leder kan ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

Den daglige leder modtager honorar, der fastsættes af bestyrelsen. 

 

§ 10 – Budget, regnskab og revision mv. 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.  

 

Bestyrelsen forvalter foreningens midler.  

 

Foreningen hæfter alene med sine aktiver, for de forpligtelser, som bestyrelsen og den daglige 

ledelse lovligt pådrager foreningen. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens 

forpligtelser. 

 

Regnskabet revideres af godkendt revisor. 

 

Foreningen skal, så længe den modtager driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 

Scenekunst, følge reglerne i lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 

driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelse, der regulerer de krav, der stilles 

til foreningens budget, regnskab og revision i forbindelse med modtagelsen af driftstilskuddet. 

 

§ 11 - Vedtægtsændringer 

Ændring af vedtægterne kan ske på generalforsamlinger, hvortil ændringsforslag er sat på den 

endelige dagsorden, der udsendes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Til vedtagelse af ændringsforslag kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer 

herfor.  

 



Vedtægtsændringer skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen på vegne af Statens Kunstfonds 

Projektstøtteudvalg for Scenekunst. 

 

§ 12 - Ophør 

Forslag om foreningens ophør kan kun ske efter vedtagelse herom på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger med et kvalificeret flertal, jfr. § 11, stk. 2. 

 

Beslutning om foreningens ophør skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen på vegne af Statens 

Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. 

 

Ophører foreningen Turnéteater.dk, fordeler bestyrelsen eventuelle værdier, efter at skyldige 

omkostninger er afholdt til kulturelle formål med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 

Scenekunsts godkendelse. 

 

Dog skal forudbetalte ikke-disponerede tilskud til Garantiordningen og Turnénetværket forlods 

tilbageføres til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. 

 

§ 13 - Stiftelsestidspunkt 

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling d. 2. maj 2019. 

 

Foreningen stiftes pr. 1. juli 2019. 

 

 

Dirigent 

Ib Jensen 

 

 


