Vedtægter for Foreningen Palsgaard Sommerspil.
§ 1
Foreningens navn er Palsgaard Sommerspil.
Dens hjemsted er Palsgaard, Hedensted kommune, 7130 Juelsminde, og dens adresse
er formandens.
§ 2
Foreningen er stiftet den 2. februar 1992 for at fortsætte den virksomhed, der under
navnet Palsgaard Sommerspil begyndte i 1972 med det formål at skabe, øge og pleje
interessen for amatørteatervirksomhed med sang og musik som det fremherskende,
gennem opførelse af forestillinger på Gudrun Schous Friluftsscene i Palsgaard
Slotspark.
§ 3
Optagelse i foreningen sker ved indmeldelse via hjemmesiden eller henvendelse til
bestyrelsen.
Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at støtte foreningens formål.
Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, der er kontingentfrie.
Medvirkende på scenen optages efter afholdt audition.
§ 4
Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
Kontingentet går til foreningens drift.
Kontingentet betales en gang årligt, senest den 1. april, første gang ved indmeldelsen.
Medlemskabet fortabes ved manglende betaling af kontingent.
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§ 5
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på
generalforsamlingen.
Schou Fondet ved formanden modtager referat fra bestyrelsesmøder samt inviteres til
generalforsamlingen.
Bestyrelsens sammensætning skal være som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær (protokolfører)
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem
Formanden og kassereren vælges til deres funktion. Den øvrige bestyrelse konstituerer
sig selv efter hver generalforsamling.
Valgperioden er 3 år.
Genvalg kan finde sted.
Valgperioderne indrettes således, at to/tre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden som formand.
Ved varigt forfald for et bestyrelsesmedlem indtræder en suppleant i den resterende
valgperiode.
Der vælges to bestyrelsessuppleanter for eet år ad gangen.
Ud over de ovennævnte indtræder automatisk det pågældende års instruktør og
pressechef. Disse har taleret, men ikke stemmeret.
Bestyrelsen kan herudover knytte personer fra kostume, teknik, scene med videre til
sig i det omfang, den måtte finde det formålstjenligt. Disse har taleret, men ikke
stemmeret.
§ 6
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af
bestyrelsens medlemmer kræver det, og indkaldelse foretages af formanden.
Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2/3 eller flere medlemmer inklusive
formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens
- i dennes fravær den fungerende formands - stemme udslaget.
Sekretæren optager referat af bestyrelsens møder og udsender dette senest 14 dage efter mødet.

Palsgaard Sommerspil

Vedtægter af 22. juni 2021

Referatet godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde og er herefter at betragte
som protokol.
Bestyrelsen forestår varetagelsen af foreningens drift og forvaltningen af foreningens
aktiver og passiver, samt træffer bestemmelse om repertoire.
Instruktøren har det kunstneriske ansvar inden for de af bestyrelsen afstukne rammer.
§ 7
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt
foreningens medlemmer uden for bestyrelsen valgte revisorer, samt forelagt Schou
Fondet.
Revisorerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Revisorsuppleanten vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Foreningens formue indestår i et anerkendt pengeinstitut, og anbringes til den højest
mulige forrentning.
§ 8
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden den 1. december.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i en af
foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel for en
ordinær og 2 ugers varsel for en ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse
af dagsorden skriftligt forlanger det.
I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde
følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning med aflæggelse af det reviderede regnskab.
Godkendelse af formandens beretning.
Godkendelse af kassererens beretning og det reviderede regnskab.
Valg til bestyrelsen i henhold til § 5.
Valg af 2 revisorer.
Valg af 1. bestyrelsessuppleant og 2. bestyrelsessuppleant.
Valg af 1 revisorsuppleant.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Drøftelse af fremtidige aktiviteter, herunder orientering om det følgende års
forestilling. Der kan ikke stemmes under dette punkt.
Eventuelt.
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§ 9
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag til valg til bestyrelsen kan fremsendes til bestyrelsen eller fremlægges på
generalforsamlingen.
Det reviderede regnskab og den endelige dagsorden for generalforsamlingen fremlægges
ved generalforsamlingens begyndelse.
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke
må være medlem af bestyrelsen.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i 3
måneder.
Afstemning på generalforsamlingen kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte
forhandlingspunkter, samt ændringsforslag til disse.
Afstemninger på generalforsamlingen skal ske skriftligt, blot et tilstedeværende
medlem ønsker dette.
Valg til bestyrelsen sker skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal
vælges.
Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed, dog ikke for §§ 11 og 12.
Der tilkommer hvert medlem een stemme.
Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret.
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.
§ 10
Medlemmerne er underkastet foreningens vedtægter og bestemmelser, og overtrædelse
af disse kan medføre eksklusion.
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage eksklusion, og beslutning herom tages ved almindelig stemmeflerhed.
Eksklusionen kan, om dette ønskes, tages til behandling på den førstkommende
generalforsamling.
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§ 11
Til ændring af foreningens vedtægter, som kun kan foretages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
§ 12
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens
stemmeberettigede medlemmer.
Er 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Såfremt foreningen opløses, hensættes den til den tid værende formue på en spærret
bankbog med henblik på genetablering af foreningen eller lignende aktiviteter med tilknytning til Gudrun Schous Friluftsscene.
Bankbogen samt andre effekter (kostumer, rekvisitter mv.) overgår til Schou Fondets
varetægt og tilsyn.
Efter 10 år kan Schou Fondet frit disponere over 1/3 af de ovennævnte midler, og
resten - 2/3 - overgår til Hedensted kommunes administration. Disse 2/3 uddeles til
aktører i Hedensted Kommune og skal tilgodese kor-, dilettant- og amatørteatervirksomhed i Hedensted kommune.
§ 13
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren i forening.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Ovennævnte vedtægter er blevet til på grundlag af retningslinier vedtaget på møde den
5. november 1980, der er revideret på møde den 7. december 1988, samt vedtægter
vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. februar 1992, med tilhørende
ændringer foretaget på generalforsamlingen den 28. november 1993 og den 23.
november 1997, på generalforsamlingen den 21. november 1999 samt på
generalforamling den 22. juni 2021.
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