Vedtægter for Fandango – Farum Revy- og Teater Aktører
§l
Stk. l
Stk. 2
Stk. 3

Navn, hjemsted og stiftelse
Foreningens navn er FANDANGO - Farum Revy- og Teater Aktører.
Foreningen er hjemmehørende i Furesø Kommune.
Foreningen er stiftet 26. februar 1997 og er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke.

§2

Formål
Foreningens formål er at udøve teatervirksomhed, revy, cabaret og lignende, på amatørbasis
for hermed at fremme det kulturelle udbud i Farum.

§3

Medlemskreds
Som medlemmer kan optages alle, der vil deltage aktivt, praktisk såvel som kunstnerisk, for
foreningens formål.

§4

Regnskabsår
Regnskabsåret går fra l/1 til 31/12. Er der forestillinger i løbet af årets første tre måneder,
fremlægges desuden regnskab for forestillingerne på førstkommende generalforsamling.
Kontingentet forfalder hvert år i januar.

§5
Stk. l

Ordinær generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling
holdes hvert år i februar. Er der forestillinger i løbet af årets første 3 måneder, kan
generalforsamlingen dog udsættes til april måned.
Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt senest 14 dage før afholdelsen.
Stk. 3 Dagsorden for generalforsamlingen er:
1.
Valg af dirigent, og referent.
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, samt budgetforslag.
4.
Fastsættelse af kontingent.
5.
Valg af bestyrelse: formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
6.
Valg af revisor.
7.
Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
8.
Eventuelt. (herunder aktiviteter for kommende år samt evt. evaluering af forestilling)
Stk. 4 Alle personvalg sker skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det.
Stk. 5 Stemmeret og valgbarhed har fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent.
Stk. 6. Et medlem kan give fuldmagt til et andet navngivent medlem af foreningen, men hvert
fremmødt medlem kan kun medbringe og afgive stemme i henhold til én fuldmagt.
Stk. 7 Generalforsamling tager beslutning ved simpelt flertal, dog undtaget vedtægtsændringer

eller forslag om foreningens opløsning, jf. § 9.
§6

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller l/3 af
medlemmerne indgiver en motiveret, skriftlig begæring. Den skriftlige indkaldelse skal
indeholde omtalte motivering og fremsendes med ordinært varsel, senest 8 dage efter
begæringens indgivelse.

§7
Bestyrelsens arbejde
Stk. 1 Bestyrelsens primære funktioner er at:
 Sikre planlægning af kommende forestilling, herunder at udarbejde tidsplan for hele
forløbet.
 Sikre, at der er det nødvendige antal frivillige til at etablere og gennemføre
forestillingen.
 Sikre, at vi har lokaler til rådighed til såvel prøver som forestilling.
 Sikre, at vi har accept fra kommunen til at gennemføre forestillinger, herunder
underskudsgaranti.
 Udarbejde budget for kommende forestilling og lave regnskab for afholdt
forestilling.
 Følge op på igangsatte aktiviteter.
Stk. 2 I forbindelse med forestillinger uddelegeres ansvar for forskellige områder, således at andre
har ansvar for f.eks. bar, PR, scene osv. Disse uddelegerede ansvarsområder varetages i
samarbejde med bestyrelsen.
§8
Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1 Formanden og kassereren for foreningen tegner i fællesskab foreningen i økonomiske
forhold, som oprettelse af og adgang til bankkonti, udlevering af betalingskort o. lign.
Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkeltpersoner ifm. konkrete opgaver, f.eks. billetsalg.
Stk. 3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelsen hæfter ikke personligt for de økonomiske
forpligtelser, foreningen har påtaget sig.
Stk. 4 Ved optagelse af lån eller ved køb/salg af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
§9
Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinære generalforsamlinger og kræver 2/3's
majoritet af de fremmødte.
Stk. 2 Opløsning af foreningen kan finde sted, når det er vedtaget med 2/3's majoritet af de
fremmødte.
Stk. 3 Hvis foreningen opløses, stilles dens midler til rådighed for en anden aktivitet,
der fremmer kulturlivet i Farum.
Vedtaget på generalforsamlingen i Farum d. 23. april 2013.

