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Vedtægt for den folkeoplysende forening 
Teatergruppen Syvstjernen 

 

§ 1 

Navn og hjemsted 
Stk. 1. 

Foreningens navn er Teatergruppen Syvstjernen, i vedtægt benævnt Teatergruppen. 

Stk. 2. 

Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 

 

§ 2 

Foreningens formål 
Stk. 1. 

Foreningens formål er at styrke familierelationer mellem elever, forældre og andre familier i 

Furesøs Kommunes skoler. Der skabes en fælles oplevelse for disse ved hvert år at 

gennemføre en teaterforestilling opført i fællesskab af elever og forældre. 

Stk. 2. 

Teaterforestillingen skal i videst mulig omfang skabes i Teatergruppens regi, dvs. Teatergruppen 

bestræber sig på en fuld produktion – fx. egenproduktion af manuskript, musik, kostumer, 

kulisser mm. 

Stk. 3. 

Den enkelte teaterforestilling skal have en musisk, kreativ målsætning. 

Stk. 4. 

Teatergruppens økonomi skal i videst muligt omfang hvile i sig selv baseret på entreindtægten, 

sponsorpenge samt offentlige tilskud. 

Stk. 5. 

Teatergruppens arbejde skal bidrage til et aktivt forældre- og elevsamarbejde på tværs af 

klassetrin og skoler. 

Stk. 6. 

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 

 

§ 3 

Medlemskreds og kontingent 
Stk. 1. 

Som medlemmer kan optages enhver, som er interesseret i at støtte foreningens formål. 

Stk. 2. 

Som deltagere i teaterproduktionen optages elever fra 2. klasse og frem, forældre til disse og 

lærere/pædagoger ved Furesøs skoler, samt tidligere deltagere hos Teatergruppen. Det er et 

krav, at mindst en forældre til elever fra 2. til 6. klasse deltager sammen med deres børn. 

Stk. 3. 

Deltagere i teaterproduktionen optages uden auditions eller andre optagelseskriterier. 

Stk. 4. 

Bestyrelsen kan invitere andre som deltagere i forbindelse med hjælp til produktionen, f.eks. 

koreografi, tekniske specialister, forfattere mv. 

Stk. 5. 

Medlemskontingent opkræves pr. familie og fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet 

opkræves af foreningens kasserer. 

Stk. 6. 

Medlemskontingent skal være indbetalt til foreningens kasserer senest 31. oktober. 
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Stk. 7. 

Manglende kontingentbetaling medfører udmeldelse. 

Stk. 8. 

Medlemmer kan ekskluderes ved retsstridig handling. 

 

§ 4 

Generalforsamling 
Stk. 1. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers 

varsel ved indkaldelse via email. I tilfælde at force majeure, sygdom eller myndighedspåbud kan 

bestyrelsen vælge at holde en digital generalforsamling, jævnfør §13. 

Stk. 3. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage 

før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 4. 

Stemmeret på generalforsamlingen har voksne medlemmer samt elever fra og med 7. klasse, 

som er medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Stk. 5. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens/formandens beretning 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget) 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 5, stk. 1 

7. Valg af kasserer 

8. Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant 

9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg 

10. Evt. 

Stk. 6. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens 

beslutninger indføres i protokol. 

Stk. 7. 

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 10, stk. 1. 

Stk. 8. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes 

inden en måned, når mindst 40 pct. af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller 

krav herom. 

 

§ 5 

Foreningens daglige ledelse 
Stk. 1. 

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 til 7 medlemmer og 2 eller 

flere suppleanter, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 

gangen, således at 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer er på valg i lige år. Ved 

udtræden af flere medlemmer end 3 henholdsvis 4 vælges ekstra medlemmer for 1 år ad 

gangen. Valg til suppleant gælder kun for et år ad gangen. 

Stk. 2. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. 
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Stk. 3. 

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 

generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 4. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 5. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. 

Stk. 6. 

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden. 

Stk. 7. 

Formanden drager omsorg for, at sekretæren fører protokol over bestyrelsens 

forhandlinger/beslutninger. 

Stk. 8. 

Sekretæren sørger for information om bestyrelsesbeslutninger til Teatergruppens medlemmer 

via email. 

Stk. 9. 

Bestyrelsen er ansvarlig for skolekoordination og reservering af lokaler. 

 

§ 6 

Regnskab og revision 
Stk. 1. 

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. 

Stk. 2. 

Regnskabsåret er 1. maj – 30. april. 

Stk. 3. 

Regnskab påtegnet af valgt revisor bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 4. 

Regnskabet skal underskrives af formand, kasserer og revisor. Regnskabet kan underskrives 

elektronisk eller digitalt. 

 

§ 7 

Tegningsregler 
Stk. 1. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses fravær af 

formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2. 

Kassereren kan på egen hånd betale udgifter op til 1.000 kr. Beløb over 1.000 kr. skal 

godkendes af formanden. 

 

§ 8 

Hæftelse 
Stk. 1. 

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre 

tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling. 

 

§ 9 

Forsikring 
Stk. 1. 

Bestyrelsen etablerer nødvendige forsikringer. 
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§ 10 

Vedtægtsændringer 
Stk. 1. 

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for forslaget. 

 

§ 11 

Opløsning 
Stk. 1. 

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk. 2. 

Eventuelt overskud går ved opløsning af foreningen til følgende formål:  

1. Tilbageføring af modtaget overskud fra tidligere teaterforening, jf. § 12, stk. 1. 

2. Kulturelle projekter på Furesøs skoler. 

 

§ 12 

Forpligtelser i forhold til Forældre-Lærerforeningen/Syvstjerneskolen 
Stk. 1. 

I 2013, da den daværende teatergruppe på Syvstjerneskolen blev nedlagt og den nuværende 

Teatergruppe etableredes, modtager Teatergruppen det på daværende tidspunkt indestående 

realiserede overskud på den betingelse, at såfremt Teatergruppen nedlægges og har positiv 

kapital skal det nu modtagne beløb, evt. reguleret efter nærmere aftale med Skolelederen på 

Syvstjerneskolen, tilbageføres til Forældre-Lærerforeningen, alternativt til Syvstjerneskolen. 

 

§ 13 

Digital generalforsamling 
Stk. 1. 

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. 

Stk. 2. 

Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan 

afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 

Stk. 3. 

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i 

forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital 

generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at 

vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte 

system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling 

under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 

Stk. 4. 

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital 

generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

Stk. 5. 

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i 

forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, 

hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om 

fremgangsmåden ved generalforsamlingen. 
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Stk. 6. 

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, 

således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for 

hemmelig afstemning. 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Således vedtaget på Teatergruppen Syvstjernens generalforsamling den 18/5-2021. 

 

Dirigentens navn og underskrift 

 

 

…………………………………………………………… 

 

                Henrik Brix Kronborg                   

 

 

Formandens navn og underskrift 

 

 

…………………………………………………………… 

 

                 Rie Lindehammer      

 


