Vedtægter for
”Revyforeningen i GrønnegadeCentret”
CVR. Nr. 35166017

§ 1. Foreningens navn og formål
Foreningens navn er ”Revyforeningen i GrønnegadeCentret”. Foreningens formål er at opføre revy
eller andre forestillinger i GrønnegadeCentret.

§ 2. Tilholdssted
Foreningens tilholdssted er GrønnegadeCentret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød, dog kan andre
steder aftales efter behov.

§ 3. Daglig ledelse
Revyforeningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand og en kasserer.
Bestyrelsen aftaler indbyrdes opgaverne mellem sig, og bestyrelsen kan nedsætte underudvalg eller
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

§ 4. Medlemsskab
Som medlemmer kan optages revyaktører og revyhjælpere samt andre med relation til revyen.
Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Medlemskab er ikke er krav for at deltage i eller være
hjælper til revyen.

§ 5. Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Formanden giver kasserer fornøden
bemyndigelse hvad angår bankkonti m.m.
Foreningen hæfter overfor tredjemand med sin formue, og der påhviler ikke foreningens
medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 6. Møder og arrangementer
Formanden indkalder til revymøder og prøver.
Det tilstræbes at afholde revy én gang årligt. Tidspunktet aftales med GrønnegadeCentret.

§ 7. Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder til den årlige generalforsamling med mindst en måneds varsel til afholdelse
ved starten af året. Dagsordenen er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab og kommende års budget
Forslag fra bestyrelsen (skal meddeles medlemmerne senest 2 uger før
generalforsamlingen)
Indkomne forslag fra medlemmerne (skal præsenteres for bestyrelsen senest 3 uger
før generalforsamlingen)
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse (formand, næstformand og kasserer).
Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, men skal dog afholdes, hvis 1/3 af
medlemmerne ønsker det.
Generalforsamlingen – såvel den ordinære som den ekstraordinære – træffer beslutninger ved
simpelt stemmeflertal.

§ 8. Vedtægtsændring
Vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 9. Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue udbetales til GrønnegadeCentret.

§ 10. Ikrafttræden
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7.6.2013.

_____________________________
Dirigentens underskrift

