Vedtægter for Sløjdscenen
1: Foreningens navn er SLØJDSCENEN, stiftet den 30. oktober 1991.
Foreningens hjemsted er Askov, Vejen Kommune.
2: Foreningens formål er:
• At tilstræbe et bredt og varieret repertoire, gerne med eksperimenterende
teaterstykker, eller med udvidelse af “teater” – begrebet.
• At tilstræbe amatørteaterets mangeartede indirekte og direkte funktioner
udført af grupper i stedet for af enkeltpersoner, eller at funktionerne går på
skift.
• At dygtiggøre og inspirere medlemmerne ved hjælp af kurser og lignende.
• At foreningens faciliteter kan bruges til andre kulturelle formål end teater
(video, foto, udstillinger, musik, sangkor eller andre relevante aktiviteter.)
• Desuden tilstræbes et godt kammeratskab og et foreningsliv, hvor alle føler
sig velkomne.
3: Foreningen er medlem at DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed.
4: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Medlemsåret går fra 1. september til 31. august.
5: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet forfalder til betaling 1. september og skal betales inden 1. oktober.
Der findes 2 former for medlemskab: aktivt og passivt.
6: Når et medlem er i restance udover 1. oktober, kan bestyrelsen ekskludere
vedkommende med 14 dages varsel.
7: Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af minimum 5 medlemmer og op
til 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Et
bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen. Der kan ske genvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Øvrige poster
fordeles efter bestyrelsens beslutning. Såfremt bestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt, kan der laves aftale med personer uden for bestyrelsen om
løsning af opgaver på bestyrelsens vegne – f.eks. en kasserer eller en
regnskabsfører.
På den årlige generalforsamling vælges hvert år, for l år ad gangen, 2
suppleanter, der indgår i bestyrelsen, såfremt et valgt bestyrelsesmedlem må
udtræde af bestyrelsen. 1. suppleanten er den person, der får flest stemmer ved
valget. I tilfælde af stemmelighed trækkes lod.
Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Formanden kan indkalde

til møder efter behov.
Der vælges 2 revisorer. På den årlige generalforsamling vælges 1 revisor for 2
år ad gangen, således at der skiftevis er 1 revisor på valg. Der vælges desuden
1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
8: Formanden er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke
tåler udsættelse, men skal i så tilfælde fremføre sagen for bestyrelsen ved
førstkommende møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3
medlemmer er til stede.
9: Der føres medlemsprotokol og specificeret regnskab.
Foreningens revisorer kan til enhver tid forlange at få regnskabet og
kassebeholdningen forevist.
Der skal oprettes bankkonto. Kassereren har automatisk fuldmagt til denne –
bestyrelsen kan herudover beslutte, at andre f.eks. en kasserer eller en
regnskabsfører uden for bestyrelsen også får fuldmagt til bankkontoen.
10: Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender og
afgør selv sin lovlighed. Hvert aktivt medlem over 14 år har på
generalforsamlingen 1 stemme, og stemmeret kan kun opnås ved personligt
fremmøde.
11: Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst i måneds varsel
på den måde, som bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.
12: Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned med følgende
dagsorden:
1. VALG AF DIRIGENT.
2. FORMANDEN AFLÆGGER BERETNING.
3. KASSEREREN FORELÆGGER DET REVIDEREDE REGNSKAB.
4. PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR.
5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.
6. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT.
7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
8. VALG AF 2 SUPPLEANTER FOR 1 ÅR.
9. VALG AF REVISOR.
10.VALG AF REVISORSUPPLEANT.
11.EVT.
Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal. Såfremt stemmerne er lige
ved et personvalg, kan der foretages lodtrækning.
Såfremt der er tale om vedtægtsændringer, skal disse forslag sendes skriftligt til
bestyrelsen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen.

13: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det,
eller senest 3 uger efter at mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt har
udtrykt ønske herom over for bestyrelsen.
14: Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse af 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med 1 måneds mellemrum.
Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme herfor.
Opløses foreningen skal dens midler og ejendom tilfalde det kulturelle liv i
Askov.
15: Foreningen låner p.t. lokaler på den gamle Sløjdskole mod vederlag for
varme og lys, samt overholdelse af salens ordensregler.

Revideret udgave. Vedtaget på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 20.
februar 2018.

