Vedtægter for Lo Specchio
Sidste revidering vedtaget på generalforsamling 16. marts 2022

§1 Navn og formål:
Stk. 1.
Foreningens navn er Lo Specchio – Roskildes Amatørscene
Stk. 2.
Foreningen har til huse i teatret på Eriksvej nr. 40A og C
Stk. 3.
Foreningens formål er at skabe og fremme scenekunst i alle former - herunder (men ikke
begrænset til) teater, musicals, musik, improviationskunst, gadeteater, performance art og dans.
Stk. 4.
Foreningen søger igennem sine aktiviteter at inddrage alle aldersgrupper.

§2 Medlemskab
Stk. 1
Der er tre former for medlemskab
1. Voksen medlemskab for alle der ønsker at deltage aktivt i foreningens aktiviteter.
2. Børnemedlemskab 6-17 år – for børn der ønsker at deltage aktivt på børneteaterholdene.
3. Støttemedlemskab for alle der ønsker at støtte foreningen, men ikke vil deltage aktivt i
foreningens aktiviteter.
4.
Stk. 2.
Lo Specchios aktiviteter ledes af holdansvarlige, som godkendes af bestyrelsen.
Stk. 3.
Oprettelse af medlemskab sker ved at følge anvisningerne på foreningens hjemmeside.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde afvise at optage en person som medlem, eller ekskludere et
medlem af foreningen. En sådan beslutning skal være sagligt begrundet og kræver
enstemmighed i bestyrelsen. Beslutningen kan ankes til førstkommende generalforsamling.
Stk. 5.
Alle medlemmer har gratis entré til teatrets egne opsætninger.
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§3 Kontingent
Stk. 1.
Kontingentet for de forskellige former for medlemsskab fastlægges af
generalforsamlingen og føres til protokol i referatetStk. 2.
Indbetalt kontingent dækker medlemskab for en teatersæson. Teatersæsonen går fra 1. august
til 31. juli det efterfølgende år.
Stk. 3.
Medlemskab er først gældende når foreningen har modtaget kontingentet. Det enkelte medlem
er selv ansvarlig for medlemskabets gyldighed og rettidig indbetaling.
Medlemmer, som ikke har indbetalt kontingent for indeværende teatersæson senest den 30.
september, udmeldes automatisk af foreningen og kan ikke længere deltage i foreningens
aktiviteter før end kontingentet er indbetalt og nyt medlemskab dermed er etableret.
Bestyrelse og holdansvarlige vil i perioden frem til 30. september så vidt muligt orientere
medlemmer såvel personligt som elektronisk, hvis de er i kontingentrestance om
konsekvenserne ved manglende kontingent-betaling.

§4 Generalforsamlingen
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og ligger hvert år i Marts. Indkaldelsen
sker ved skriftlig meddelelse mindst 28 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 3.
Stemmeret har- og valgbare er, alle aktive medlemmer over 16 år, som har været medlemmer
uafbrudt i mindst 2 måneder.
Stemmeafgivning kan ikke finde sted ved fuldmagt.
Ønsker et medlem valg til en post på generalforsamlingen, men er forhindret i at møde frem, kan
medlemmet opstilles, hvis medlemmet giver besked til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Der må maksimalt være et enkelt medlem af bestyrelsen under 18 år ad gangen.
Stk. 4.
Generalforsamlingens afgørelser og valg træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de
fremmødte medlemmer. Hvis blot et enkelt medlem ønsker det skal afstemningen være anonym.
Dog gælder særlige regler ved:
1. Vedtægtsændringer jf. §8 stk. 1.
2. Foreningens opløsning jf. §9 stk. 1.
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Stk. 5.
Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen og udsendes derefter pr. mail til foreningens medlemmer.
Kandidatur til formandsposten skal ligeledes meddeles bestyrelsen senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Senest 5 dage før generalforsamlingen udsender bestyrelsen meddelelse med
•
•
•
•
•

dagsorden for generalforsamlingen
revideret regnskab for sidste kalenderår
navne på formandskandidater
eventuelle forslag til vedtægtsændringer
eventuelle andre beslutnings-forslag

Stk. 6
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Godkendelse af generalforsamlingens beslutningsdygtighed
4. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
6. Forslag til kontingent og eventuelt budget
7. Forslag til forestillinger og aktiviteter i den kommende sæson
8. Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag til vedtægtsændringer
9. Valg af formand jf. §4 stk. 5 og §5 stk. 3
10. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter jf. §4 stk. 7 og §5 st. 3
11. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §4 stk. 7 og §5 st. 3
12. Evt.
Stk. 7.
Der vælges ved generalforsamlingen
• 1 formand for 1 år
• Op til 4 medlemmer for 1 år
• 2 suppleanter for 1 år
• 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
Genvalg kan finde sted
Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis
mindst 20% af alle aktive medlemmer indgiver skriftlig begæring herom.
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Indkaldelse skal ske mindst 14 dage før ved skriftlig indkaldelse.

§5 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen har ansvaret for teatrets daglige drift, samt for tilrettelæggelsen af teatrets
forestillinger og foreningens aktiviteter.
Stk. 2
Bestyrelsen består af maksimalt 5 medlemmer med maksimalt 2 suppleanter valgt af
generalforsamlingen.
Stk. 3
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en
næstformand og en kasserer, der sammen med den af generalforsamlingen valgte formand (jf.
§4, stk. 7) udgør bestyrelsens forretningsudvalg.
Stk. 4
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden ved skriftligt til alle bestyrelsens medlemmer og
suppleanter.
Dog kan 2 eller flere af bestyrelsens medlemmer også indkalde til møde. Ved frafald eller fravær
blandt bestyrelsens medlemmer, kan personen erstattes af en suppleant.
Stk. 5.1
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 50% af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved
stemmelighed giver formandens stemme udslaget.
Stk. 5.2
Bestyrelsen kan træffe beslutninger via elektroniske medier, hvis bestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt.
Stk. 6.1
Alle foreningens medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, men med
taleret.
Stk. 6.2
Et medlem kan kræve lukkede døre ved personsager eller lignende følsomme emner.
Stk. 7
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade personer, som ikke er medlemmer af foreningen at
deltage i foreningens aktiviteter.
Stk. 8
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der har medlemmer udenfor bestyrelsen.
Stk. 9
Bestyrelsens forretningsudvalg varetager de rent administrative opgaver (f.eks. kontakt til
brandmyndigheder, politi, kommune osv.) Forretningsudvalget består af foreningens formand,
næstformand og kasserer.
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Stk. 10
Bestyrelsen har ansvaret for eventuelt at uddelegere diverse ansvarsområder (f.eks.teknik,
rengøring, baren osv.)

§6 Økonomi
Stk. 1
Bestyrelsen har ansvaret for teatrets økonomiske drift.
Stk. 2
Foreningen kan købe forestillinger og andre ydelser, hvis bestyrelsen skønner at det kan gavne
foreningens aktiviteter og virke.
Stk. 3
Bestyrelsen udpeger en kasserer, der ikke behøver at være medlem af bestyrelsen, til at
varetage den daglige styring af foreningens økonomi. Kassereren opfordres til at deltage i
bestyrelsesmøderne så vidt muligt.
Stk. 4
Regnskabsåret forløber fra 1. Januar til 31. December. Det reviderede regnskab skal foreligge
senest 14 dage før generalforsamlingen, hvorefter det kan rekvireres hos foreningens kasserer.
Stk. 5
Foreningen har 2 revisorer, som reviderer foreningens regnskab. Ved frafald blandt revisorerne
tiltræder revisorsuppleanten. Begge revisorer og revisorsuppleanten skal være myndige, og
behøver ikke være medlemmer af foreningen.

§7 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Bestyrelsen kan give kassereren eller
bestyrelsesmedlemmer tegningsret.
Stk. 2
Foreningen hæfter med den til enhver tid værende formue.

§8 vedtægtsændringer
Stk. 1
Vedtægtsændringer vedtages på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Stk. 2
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning umiddelbart efter, generalforsamlingen er hævet.
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§9 Ophævelse af foreningen
Stk. 1
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at vedtagelse herom sker ved mindst 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer for.
Stk. 2
Efter foreningens opløsning stilles eventuelle aktiver til rådighed for kulturelle formål,efter
generalforsamlingens beslutning.
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