
Vedtægter for Foreningen for Skuespil og Bevidsthed  
  
§1 Navn og hjemsted  
  
Foreningen for Skuespil og Bevidsthed  
(Kort navn: Skuespil og Bevidsthed) 
 
Foreningens hjemsted er Københavns kommune  
  
§2 Formål   
  
Foreningens formål er at drive teatervirksomhed samt lave arrangementer og undersøgelser i 
krydsfeltet mellem skuespillerens kunst og den menneskelige bevidsthed.  
  
Eksempler på foreningens aktiviteter kunne være:  
  
Produktion af forestillinger  
Workshops   
Seminarer  
Sparring  
Forskning  
  
§3 Medlemmer  

Som medlem kan optages, enhver der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig 
nærværende vedtægter, med mindre at bestyrelsen skønner, at medlemsskabet kan blive til 
væsentlig ulempe for foreningens virksomhed.  
  
Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens bestyrelse. 
Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent, som opkræves for et år ad 
gangen.   

Foreningen fører kartotek over medlemmers navne og kontaktoplysninger.  

§4 Generalforsamling  
  
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der indkaldes én gang årligt i sidste 
halvår. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af en 
dagsorden.   

Dagsorden for den ordinære generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:   
1. Valg af dirigent  



2. Årsberetning  
3. Fremlæggelse af regnskab/årsrapport  
4. Fremlæggelse af planer for næste års aktiviteter  
5. Godkendelse af budget  
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af revisor  
9. Indkomne forslag  
10. Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen.   

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er stemmeberettigede 
og kan stille op til tillidsposter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.   

§5 Ekstraordinær generalforsamling  
  
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt 
eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom. Ekstraordinær 
generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.   

§6 Bestyrelsen  
  
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 
2 år ad gangen.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 
  
Bestyrelsen kan ansætte en daglig ledelse/direktør til at forestå den daglige ledelse og drift af 
foreningen til opnåelse af foreningens formål.   

§7 Økonomi  

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.   

Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 31. juni. Årsregnskabet fremlægges hvert år ved den 
ordinære generalforsamling. Regnskabet skal foreligge 14 dage inden den ordinære 
generalforsamling.  



§8 Tegning og hæftelse  
  
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsen. Bestyrelsen kan godkende at der kan 
meddeles prokura og udstede Mastercard og Netbank til enkelte personer. 
Foreningens ejendele og formue tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med 
sin formue for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har 
ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke 
personligt for foreningens forpligtelser.   
 
§9 Vedtægtsændringer  
  
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden en generalforsamling, 
og kan vedtages når 2/3 af deltagerne i generalforsamlingen stemmer herfor.   

§10 Opløsning  
  
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger 
stemmer herfor. Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.   

  

  

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 7. september 2019.  

  

Bestyrelsens underskrifter:  

  
  
   Lea Linstow   Peter Kunz    
   Formand                       Næstformand     
  

 


