Bestyrelsen 2018:
Formand:
Michael Ellebye, Magleparken 112, 3tv, 2750 Ballerup
Tlf. 2371 7546 mail: michael.ellebye@hotmail.com
Kasserer:
Martin Høyer Rasmussen, Hedeparken 7, 13 B, 2750 Ballerup
Tlf. 3195 4709 mail: martin.hr@hotmail.com
Næstformand:
Troels Mortensen, Bøgesvinget 32, 2740 Skovlunde
Tlf. 2176 3487 mail: troelsmortensen84@gmail.com
Medlemmer:
Marianne Bærtelsen, Birkeengen 84 B, 2740 Skovlunde
Tlf. 2538 3694 mail: marianneb@privat.dk
Kathrine Øksnebjerg, Træets Kvarter 30, 2750 Ballerup
Tlf. 2240 3997 mail: kath@hotmail.dk
Nicole Lyng, Kornvænget 30, st.tv, 2750 Ballerup
Tlf. 2577 3819 mail: nmlyng@hotmail.com

Vedtægter
for

Bjarke Bang, Baltorpvej 102, 2.thm 2750 Ball.
Tlf: 3063 0532 mail: bangebjarke@minister.com
Ungdomsrepræsentant:
Silje T Kristensen, Lundebjerggårdsvej 6,2.tv, Skovlunde
Tlf. 4245 4234 mail: bogstk@gmail.com
Suppleanter:
Pia Frost
Ole Boode Petersen

Tlf. 2072 0804
Tlf. 3011 9522

Årskontingent:
500,- for enkeltpersoner, 750,- for familie (samme adresse),
250,- for passive

Skovlunde Byteater
2018

§ 1 Foreningens navn er Skovlunde Byteater, hjemmehørende i Ballerup
Kommune.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
a) Valg af formand (lige år)
b) Valg af kasserer (ulige år)
c) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
e) Valg af ungdomsrepræsentant
f) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
g) Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

§ 2 Foreningens formål er at tilbyde interesserede aktivt at deltage i og fremme
interessen for amatørteater, således at medlemmerne gennem aktiviteten
udvikler og styrker de kreative evner og fremmer det sociale samvær over for
foreningen og dens medlemmer.
§ 3 Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i foreningens formål.
A: Enkeltmedlemmer betaler 1 kontingent og 1 stemme.
B: Familiemedlemskab betaler 1 ½ kontingent og 2 stemmer.
Familiemedlemskab: forældre og børn under 18 år.
C: Støttemedlemmer ½ kontingent og ingen stemmeret.
D: Medlemmer, der er i restance i 1 år, slettes automatisk.
E: Kontingentet opkræves i to rater med halvdelen i 1. og 3. kvartal. - Nye
medlemmer i forbindelse med juleforestillingen, opkræves ½ kontingent i 3.
kvartal
F: For alle medlemmer over 14 år indhenter bestyrelsen børneattest 1 gang
pr. kalenderår. For ikke-medlemmer over 14 år som varetager hverv der
indebærer instruktion af børn, skal der ligeledes indhentes børneattest. Alle
børneattester opbevares ved formanden.
G: Alle medlemmer som tilmelder sig til en rolle i foreningens forestillinger, vil
tillige blive pålagt deltagelse i praktiske opgaver omkring forestillingernes
gennemførelse (kulisser, kostumer, rekvisitter o.a.)
§ 4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes hvert år
inden udgangen af marts måned.
§ 5 På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 8 medlemmer. 7,
der vælges for 2 år, samt 1 ungdomsrepræsentant, der vælges for 1 år. Valgbar
er alle medlemmer, der er fyldt 14 årI Ulige år vælges kasserer og 2 medlemmer, i lige år vælges formand og 3
medlemmer. Herudover vælges hvert år 1 ungdomsrepræsentant, 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant.
§ 6 Til foreningens ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14
dages varsel.
Generalforsamlingen har mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent

§7

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skriftlig afstemning, hvis
blot ét medlem ønsker det.

§8

Generalforsamlingen, som altid er beslutningsdygtig, afgør alle sager ved
simpelt stemmeflertal, dog bortset fra §§ 11 og 15.

§9

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, og indkaldes skriftligt med mindst 7
dages varsel, såfremt 1/5 af medlemmerne, eller bestyrelsen anmoder herom.

§ 11

Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne.

§ 12

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 13

Foreningens midler indsættes på konto i et pengeinstitut, hvorfra der kan
disponeres af enten kasserer eller formand.
Formand og kasserer tegner foreningen overfor Ballerup Kommune.

§ 14

Medlemmer kan deltage i kurser, der betales af foreningen, efter 1 års betalt
medlemskab. Bestyrelsen kan give dispensation. Ansøgninger skal i øvrigt
godkendes af bestyrelsen.

§ 15

Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling, når
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning.

§ 16

Ved opløsning af foreningen skal div. aktiver anvendes til lignende kulturelle
formål i Ballerup Kommune.

Sidst revideret på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2018

