
Vedtægter for
TEATERFORENINGEN HiLS DiN MOR

§1

Foreningens navn er: Teaterforeningen HiLS DiN MOR
Foreningens CVR nr: 33 98 56 65

§2

Foreningens hjemstedet er Københavns Kommune.
Foreningens adresse er indtil videre:  HiLS DiN MOR, Poppelstykket, 2450 København SV

§3

Foreningens formål er ved egenproduktion af scenekunst med dramaturgisk indhold, at formidle væsentlige
budskaber i en kunstnerisk form.

At drive teatervirksomhed, i særlig grad følgende: At fremvise teater set med LGBT+ personers  øjne, for at
skabe rollemodeller og synlighed omkring en anderledes levevis.

§4

Ved foreningens stiftelse består dens formue af 0 kr.

§5

Som medlem af foreningen kan optages enhver der arbejder på et projekt for foreningen. Optagelsen gælder for
et år ad gangen eller så længe tilknytning til foreningen bevares gennem at arbejde for foreningen.

Skønner styrelsen, at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed kan optagelse i
foreningen nægtes. Styrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.

§6

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Styrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

Foreningen tegnes af enten styrelsesforperson og et andet styrelsesmedlem i foreningen, eller af
administratoren. Styrelsen kan meddele prokura.

§7

Foreningen ledes af en styrelse på 3 - 7 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Valgene
gælder indtil næste års generalforsamling.

Såfremt foreningen modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (Herefter:
Scenekunstudvalget), skal udvalget ved nyvalg straks orienteres skriftligt med angivelse af de valgtes navn,
adresse. Samme orientering skal gives eventuelle kommuner eller regioner, hvorfra foreningen modtager støtte.



Styrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en kasserer.

§8

Styrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med den for teatervirksomheden gældende lovgivning
og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Styrelsen udpeger og ansætter en administrator for et år ad gangen til at varetage foreningens administrative
daglige drift samt bogholderi og udbetalinger.

§9

Generalforsamlinger indkaldes via e-mail eller brev til hvert medlem. De indkaldes med mindst 14 dages og
højst 4 ugers varsel.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i oktober måned. Den påhører styrelsens beretning, godkender
regnskabet, vedtager kontingent for det følgende år, vælger styrelse og revisor, alle for tiden indtil næste
ordinære generalforsamling, og behandler andre forslag, som har været angivet i dagsordenen.

Forslag fra medlemmer skal indgives inden 15. september.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af 1/10 af medlemmerne.

§10

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår er fra den stiftende generalforsamling til den
følgende 30. juni.

Regnskabet består af driftsregnskab, status og styrelsens årsberetning.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om,
hvorvidt modtagne offentlige støttemidler synes anvendt efter formålet. Såfremt der fra Statens Kunstfond eller
anden offentlig tilskudsgiver i forbindelse med tildeling af tilskud er krav om revision ved statsautoriseret eller
registreret revisor, skal den valgte revisor opfylde dette krav. Såfremt foreningen modtager driftsstøtte fra
Scenekunstudvalget, skal udvalget straks skriftligt orienteres om nyvalg af revisor.

Inden en uge efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet indsendes dette med styrelsens og revisors
underskrifter til Scenekunstudvalget, såfremt foreningen modtager driftsstøtte herfra. Scenekunstudvalget kan da
afkræve styrelse og revisor alle ønskede oplysninger til yderligere belysning af foreningens økonomiske
situation og støttemidlers anvendelse.

Modtager foreningen støtte fra kommuner eller regioner, skal regnskabet inden samme frist tilsendes disse, og
de har samme krav på oplysninger som Scenekunstudvalget.

Scenekunstudvalget kan offentliggøre regnskabet.

§11

Vedtægtsændring kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers mellemrum.



Modtager foreningen støtte fra Scenekunstudvalget, bliver ændringen kun gyldig, hvis den godkendes af
Scenekunstudvalget. Der skal ansøges om udvalgets godkendelse, senest når der indkaldes til den anden
generalforsamling.

§12

Både over styrelsens møder og over enhver generalforsamling føres en protokol. Scenekunstudvalget kan, hvis
der modtages støtte herfra, til enhver tid forlange indsigt i protokollerne.

§13

Ved foreningens opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Formuen må udelukkende
bruges til almenkulturelle formål i følge formålsparagraffen, §3. Såfremt der modtages offentlige tilskud, skal
beslutning om formuens fordeling godkendes af tilskudsgiver, før den er gyldig.

Senest opdateret: 13.12.2021 (§2 - adresseændring)


