
Love og vedtægter 
 

 
 
 
 
§ 1, stk. 1: Foreningens navn er Søndersø Amatørteater Gruppe. 
 
 stk. 2: Foreningens hjemsted er Nordfyns kommune. 
 
§ 2, stk. 1: Foreningens formål er at arbejde med dramatiske og kreative aktiviteter samt at 

fremme anden kulturel virksomhed. 
 
§ 3, stk. 1: Medlemsret kan erhverves af enhver med interesse for foreningens formål. 
 
§ 4, stk. 1: Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Medlemskontingentet fastsættes 

på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves en gange årligt i maj 
måned. Nye medlemmer betaler ikke kontingent i det år de indmeldes. 

 
§ 5, stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningens ledelse 

varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den årlige 
generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen med formanden + 2 
medlemmer hvert ulige år og kassereren + 3 medlemmer hvert lige år. Genvalg 
kan finde sted. Afvigelser fra dette, skal godkendes at et flertal på 
generalforsamlingen. 

 
 stk. 2: Først vælges kassereren eller formanden. Derefter vælges de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer én ad gangen direkte som formand for de respektive 
udvalg: Repertoire/aktivitets- og spilleudvalg (RAS), Ungdomsudvalg, 
Informations- og PR-udvalg (PR), Regi-udvalg og Restaurations-udvalg. 

  Efter valg af bestyrelsen vælges 2 suppleanter (1. og 2. suppleant). 
  Efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen en næstformand blandt de 5 

udvalgsformænd. 
  Hvis en person må udtræde af bestyrelsen i utide, efterfølges det af en ny 

konstituering på førstkommende bestyrelsesmøde. 
   
 stk. 3: Derefter vælges medlemmer til de 5 udvalg. Der vælges mindst 2 medlemmer pr. 

udvalg. Det er tilladt at sidde i mere end et udvalg. 
 
 stk. 4: Eventuelle udvalg nedsættes af bestyrelsen. 
 

            stk. 5: Foreningshæftelse. 

  Søndersø Amatørteater Gruppe hæfter kun for sine forpligtigelser med 
foreningens formue. Ingen medlemmer eller bestyrelse kan påtage sig personlig 
kaution for foreningens forpligtigelser 



 
§ 6,  stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og skal indvarsles 

senest 14 dage før via annonce, brev eller elektronisk. 
 
 stk. 2: Dagsorden skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning til godkendelse + udvalgsformændenes beretning. 

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af formand el. kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer, 
udvalgsmedlemmer samt revisorer og revisorsuppleant. 

      (Valg sker skriftligt, hvis mindst 1 medlem kræver det.) 

6. Fastsættelse af medlemskontingent. 

7. Eventuelt. 
 
 stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er 
beslutningsdygtig, og alle vedtagelser (se dog § 8) sker ved simpelt flertal blandt 
de fremmødte. Kun medlemmer, der er fyldt 16 år og medlemmer, der ikke er i 
restance, har stemmeret. 

 
§ 7, stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 14 dages varsel (indvarsling 

og beslutning i henhold til § 6), såfremt enten et flertal i bestyrelsen eller mindst 
2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. I sidste tilfælde skal der 
afgives skriftlig begæring herom til formanden med forslag til dagsorden. 

 
§ 8, stk. 1: Vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling, såfremt forslag er bestyrelsen 

i hænde senest 15.januar og vedlagt indkaldelse til generalforsamlingen og kræver 
2/3 af de fremmødte stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
§ 9, stk. 1: Foreningen kan kun opløses med samme stemmetal som kræves ved 

vedtægtsændringer, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes 
med mindst 30 dages mellemrum. 

 
 stk. 2: I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens midler efter 

generalforsamlingens ønske. 
 
Ovenstående love for ”Søndersø Amatørteater Gruppe” er vedtaget på stiftende generalforsamling d.15.februar 1978 på 
Søndersø Bibliotek. Passiv forening indtil ændringer til nuværende form d.2.marts 1982 på Søndersø Kro, 10.februar 
1992 i Borgerhuset, 15.februar 1993 i Borgerhuset, 10.februar 1994 i Borgerhuset, 11.februar 2002 i Borgerhuset, 
9.februar 2004 i Borgerhuset, den 11. februar 2008 i Borgerhuset, 14.februar 2011 i Borgerhuset, 13.februar 2012 i 
Borgerhuset, 8.februar 2016 i Borgerhuset, 5.februar 2020 i Borgerhuset. 


