
VEDTÆGTER FOR TEATERFORENINGEN HNT (stiftet 15. feb ruar 2011) 
 
 § 1 
 Foreningens navn er Teaterforeningen HNT med hjemsted i Horsens. 
 
 § 2 
 Foreningens formål er at arrangere teater for voksne, unge og børn i foreningens om- 

råde Horsens Kommune i overensstemmelse med de i teaterloven fastsatte bestemmelser og i 
samarbejde med Kulturudvalget og Kulturafdelingen i Horsens Kommune. Bekendtgørelse 
Nr. 365 af 26. april 2006 med senere ændringer danner grundlaget. 

 Teaterforeningen er forpligtet til alsidighed i repertoiret. Der indkøbes forestillinger  
 fra producerende/turnerende teatre. Driften dækkes af billetindtægter, offentlige  
 tilskud samt eventuelle sponsorer/fonde. 
 Et eventuelt overskud anvendes udelukkende til foreningens formål. 

Teaterforeningen HNT er direkte koblet til Horsens Ny Teater A/S. Det er her forestillingerne 
afvikles, og teatrets administration varetager de administrative opgaver mv. for 
Teaterforeningen HNT.  

 
§ 3 
Foreningens bestyrelse fastsætter for hver sæson billetpriser, rabatsystemer, 
abonnementsformer og medlemskontingent. Dette foregår i dialog med Horsens Ny Teaters 
administration.  
Teaterforeningen HNT har et formaliseret samarbejde med Horsens Ny Teater, som kan ses af 
samarbejdsaftalen, hvoraf både konditioner og priser fremgår. 
Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne. Abonnementsformerne og 
rabatordningerne, som defineres af bestyrelsen, indeholder et medlemskontingent.  

 
 § 4 

Teaterforeningen HNTs bestyrelse består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. 
Bestyrelsesmedlemmerne forventes at have interesse og kompetencer inden for professionel 
scenekunst og en så bred tilknytning til det lokale miljø som muligt.    
Grundet koblingen til HNT er teaterdirektøren automatisk medlem af teaterforeningen HNTs 
bestyrelse. Herudover har Horsens Ny Teater ret til at udpege et bestyrelsesmedlem i 
Teaterforeningen HNT.  
 
Valgbare til bestyrelsen er personer, som i den seneste sæson har været medlem af foreningen 
(med undtagelse af teaterdirektøren og det af Horsens Ny Teater udpegede medlem). 

 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. 
 Samtlige valg gælder for 2 år, idet henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer afgår 
 hvert andet år. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer/sekretær, og den 
fastsætter selv evt. forretningsorden og mødefrekvens. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når  

 mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig  
 stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.  

Teaterforeningen HNT forpligtes ved formandens underskrift eller alternativt ved to 
bestyrelsesmedlemmers underskrift.  Bestyrelsen kan meddele prokura. Den daglige drift 
varetages af Horsens Ny Teaters administration og Teaterforeningen HNTs bestyrelsesformand 
efter godkendt budget.  

  
 § 5 
 Generalforsamlingen er Teaterforeningen HNTs højeste myndighed. 
 Et medlemsbevis fra den sæson, som generalforsamlingen behandler, er personligt 



 adgangstegn til generalforsamlingen og giver personen én stemme. Der 
 kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 Afstemninger sker mundtligt, med mindre mindst én stemmeberettiget person forlanger 
 skriftlig afstemning. 
 Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed falder forslaget.  
     
 § 6 
 Ordinær generalforsamling afholdes efter hver sæson inden udgangen af august måned. 
 Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter tid og sted. 
 Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Horsens Ny Teaters administration forelægger den reviderede årsrapport. 
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 
5. Valg af bestyrelse 
6. Eventuelt 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når  
mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom. En ekstraordinær  
generalforsamling skal afholdes inden én måned fra modtagelsen af anmodningen. 
 
§ 7 
Regnskabsåret følger teatersæsonen og løber fra 1. juli til 30. juni. 
Bestyrelsen forvalter teaterforeningens tilskud og øvrige midler i overensstemmelse med § 2, og 
hverken bestyrelsen eller medlemmerne hæfter (enkeltvis eller in solidum) med mere end 
foreningens formue. 
Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af budget og regnskab og disses rettidige ind- 
sendelse til de tilskudsgivende myndigheder. Regnskabet revideres af en statsautoriseret 
eller registreret revisor. 
 
§8 
Beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller beslutning om foreningens ophævelse 
kan kun træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 25 medlemmer er mødt, 
vedtager forslaget med mindst 60% af de afgivne stemmer. 
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal 
bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 
inden én måned, og hvor forslag kan vedtages med simpel stemmeflerhed uanset, hvor mange 
medlemmer der er mødt. 
Ved foreningens ophør eller ophævelse skal dens totale formue anvendes i overensstemmelse 
med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af 
Kulturudvalget i Horsens Kommune, forinden udlodning kan finde sted. 
 

 
 
 
  
 
 
 


