
 
 

 Vedtægter 
rettet til efter generalforsamling den 4. februar 2019 

 
 

1. Foreningens navn er Sparkær og Omegns Amatørteaterforening, stiftet den 30. oktober 1978. 
 

2. Foreningens formål er at tilbyde deltagelse i amatørteater og andre kulturelle formål. 
 

3. Enhver som ønsker at deltage i foreningens virke, og som vil arbejde med at fremme foreningens 
formålsparagraf, kan optages som medlem. 

 
4.  I påkommende tilfælde ønskes optaget garanter, som vil stille et beløb til rådighed for foreningen til 

økonomisk sikring af de berammede projekters gennemførelse.  
Garantibeløbet tilbagebetales, når bestyrelsen skønner, at kassebeholdningen udgør en passende 

              garantikapital. Garantiperioden er maksimum 2 år. Minimumsbeløb er 100,00 kr. 
Ved opløsning af foreningen skal eventuelle indbetalte garantibeløb tilbagebetales, såfremt 
foreningen har en formue. 

 
5. Regnskabsåret løber fra den 1/1 til den 31/12.  

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. 
 

6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes,  
når et flertal i bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det. 

 
7. Ordinær samt ekstraordinær generalforsamling indvarsles 10 dage før,  

med bekendtgørelse på de offentlige tilgængelige medier. 
 

8. Valg 
1. Valg af ordstyrer, stemmetæller og skriftfører. 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag  

(skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen) 
5. Valg til bestyrelsen og revisor og suppleanter 
6. Eventuelt 

 
               Skriftligt valg anvendes ved alle valg samt ved andre beslutninger, hvis et medlem begærer det. 
               Alle beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. 
 

9. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare. 
 

10. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Valget gælder for 2 år. Der vælges skiftevis 2 og 3.  
Ved ordinær generalforsamling afgøres det ved lodtrækning, hvem der er på valg. 

               Der vælges endvidere 2 suppleanter og 2 revisorer. 
 

11. Bestyrelsen vælger ud af sin midte for 1 år, formand, sekretær og kasserer. 
 

12. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. 
   

13. Ved opløsning af foreningen skal en eventuel formue tilfalde velgørende formål.  
Foreningen kan kun opløses ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3       
stemmeflertal. 

 


