VEDTÆGTER FOR FORENINGEN
”TEATERSKOLEN KASTALI’A”
§1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Teaterskolen Kastali’a”.
Foreningen er hjemhørende i Randers kommune.
§2 Formål:
Foreningens formål er at udbyde kulturelle aktiviteter for børn og unge, samt understøtte dem
i at udtrykke sig kreativt primært indenfor teater og scenekunst.
§3 Medlemskab af foreningen:
Foreningen er åben for enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Alle medlemmer over
16 år, har stemmeret ved den årlige generalforsamling, og alle medlemmer over 18 år er
valgbare til bestyrelsen. For medlemmer under 16 år har forældrene stemmeretten.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
§4 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
§5 Udmeldelse, udelukkelse af foreningen:
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til teaterskolens ledelse med 1 måneders varsel.
Bestyrelsen kan idømme karantæne. Et udelukket medlem kan få sit medlemskab prøvet ved
den efterfølgende generalforsamling. Generalforsamlingen ekskluderer medlemmet, hvor
medlemmet har taleret.
§6 Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling hvert år senest 1. maj. Der indkaldes skriftlig til
generalforsamling senest 2 uger før dennes afholdes. Forslag som ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse.
I tilfælde af stemmelighed afholdes omvalg. Er der igen stemmelighed sker det ved
lodtrækning ved personvalg. Hvis der stemmes om et fremsat forslag kræves absolut flertal
ellers bortfalder forslaget.
Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens og den dagligledelses beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
Der skal udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af
medlemmerne kræver det.

Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal
generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter denne modtagelse.
§7 Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer
stemmer for forslaget.
§8 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Foreningen tegnes af formanden og én af de to daglige ledere.
Bestyrelsen kan beslutte at tilforordne ekspertise til bestyrelsen. Tilforordnede i bestyrelsen er
uden stemmeret. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver. Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder årligt. Der føres protokol over
bestyrelsens beslutninger.
Formanden, kasseren, sekretær og yderligere 2 medlemmer vælges for to år ad gangen af den
ordinære generalforsamling.
Formand og sekretær er på valg i lige år, medens næstformand, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
Suppleanter vælges for ét år af gangen.
§9 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den del af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse.
§10 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§11 Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen sker på en generalforsamling. Der kræves 2/3 flertal af medlemmerne
for at nedlægge foreningen. Eventuelle midler i foreningen overgår i dette tilfælde til
almennyttige kulturelle formål for børn og unge i Randers.
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