
Vedtægter 

 

for 

 

Dronning Dorothea Teatret 

(CVR-nr. 10088895) 

- - - - - -  

 

 

§ 1. Navn og hjemsted. 

 

Foreningens navn er Dronning Dorothea Teatret, og foreningens hjemsted er Zahnsgade 53, 6000 

Kolding. 

www.dorothea.dk 

 

 

§ 2. Formål. 

 

Foreningens formål er på amatørbasis, men med professionelt tilsnit og ved brug af professionelle 

instruktører m.v. 

at drive teatervirksomhed i bred forstand, 

at medvirke til at sikre medlemmernes interesse, respekt og talent for teaterliv både på og udenfor 

scenen,  

at sikre et godt socialt foreningsliv for alle aldersgrupper og interessegrupper, 

at børn og unge kan få styrket deres selvværd både scenisk, dramamæssigt, fysisk og psykisk, 

at samarbejde med andre organisationer om at styrke interessen for teatervirksomhed, 

at værne om ejendommen Zahnsgade 53, 6000 Kolding, og 

at tilstræbe at afholde et årligt friluftsspil i Kolding. 

 

Foreningens formål er tillige at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning indenfor teater og musik og 

med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at 

styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

 

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og 

debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 

 

§ 3. Medlemsskab. 

 

Som medlem kan optages enhver, der kan gå ind for og arbejde for foreningens formål. Bestyrelsen kan 

ekskludere et medlem, der efter dennes begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med 

foreningens formål. Et medlem, der er blevet ekskluderet, kan få sin sag prøvet ved førstkommende 

generalforsamling. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens økonomichef. 

 

§ 4. Generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved 

almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år i  januar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages 

varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert medlem. Generalforsamlinger afholdes i Kolding. 

 

 

 

http://www.dorothea.dk/


Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden: 

 

 1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning 

 3. Aflæggelse af regnskab 

 4. Indkomne forslag 

 5. Fastsættelse af kontingent 

 6. Evt. valg af formand 

 7. Evt. valg af økonomichef 

 8. Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen 

 9.  Valg af suppleanter 

10. Evt. valg af revisor 

11. Evt. valg af interne revisorer 

12. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 

8 dage før generalforsamlingen.  

 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når formanden eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen 

ønsker dette, eller såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede ved skriftlig anmodning herom til 

bestyrelsen kræver dette under samtidig angivelse af den dagsorden, der ønskes behandlet. 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter ønske herom er fremsat, og indkaldelse 

sker på samme måde og med samme frist som ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen har 

hvert medlem, der er fyldt 18 år og har betalt kontingent, én stemme. 

 

Der kan stemmes ved fuldmagt med én stemme pr. person. Valgbar er enhver, der har været medlem i 

mindst 6 måneder. Generalforsamlingen kan dispensere fra dette. Sekretæren fører protokol over det på 

generalforsamlingen passerede. 

 

§ 5. Bestyrelse. 

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. En formand, en økonomichef og 5 øvrige 

medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.  

 

Formanden og økonomichefen vælges for 2 år ad gangen. Formanden fratræder i lige år og 

økonomichefen i ulige år.  

 

Øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer fratræder i ulige år og 3 i lige år. 

 

Suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Èn fratræder i lige år og én i ulige år.  

 

Såfremt formanden eller økonomichefen får forfald, vælger bestyrelsen blandt dens medlemmer ny 

formand eller økonomichef. 

 

Såfremt et øvrigt medlem får forfald eller indtræder som formand eller økonomichef, vælger bestyrelsen 

en suppleant til at indtræde i vedkommendes sted. 

 

Bestyrelsesmøder afholdes efter indkaldelse af formanden, eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer 

fremsætter ønske herom. 

 

 



Bestyrelsen udpeger en sekretær for ét år ad gangen, der fører protokol over det på møderne passerede. 

 

Foreningen  tegnes af formanden alene eller af økonomichefen sammen med ét medlem af bestyrelsen. 

 

§ 5. a. Den folkeoplysende virksomhed .  

 

De voksne betalende deltagere i den folkeoplysende virksomhed har ret til at overvære 

generalforsamlingen. 

 

Disse har ret til på generalforsamlingen  forlods at udpege ét af de menige medlemmer af bestyrelsen. 

 

Deltagerne i den folkeoplysende virksomhed indkaldes ikke til generalforsamlinger, men orienteres om 

disses afholdelse ved opslag eller via foreningens hjemmeside. 

 

§ 6. Regnskab. 

 

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen 

valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen vælger ny 

revisor. 

 

Endvidere revideres regnskabet af 2 af generalforsamlingen valgte interne revisorer. Revisorerne 

fungerer, indtil generalforsamlingen vælger nye revisorer. 

 

§ 7. Kontingent. 

 

Kontingentets størrelse fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling,  

 

Hvis et medlem ikke har betalt kontingent senest 1 måned efter at være mindet herom, kan bestyrelsen 

slette medlemsskabet. 

 

§ 8. Vedtægtsændringer. 

 

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflerhed. 

 

Ændring af vedtægterne skal tiltrædes af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede 

stemmer. Endvidere skal vedtægtsændringerne godkendes af Kolding Kommune. 

 

§ 9. Opløsning. 

 

Foreningen kan kun opløses, såfremt dette er vedtaget på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger, der 

skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 

 

Foreningens aktiver realiseres, og formuen indsættes 5 år på spærret konto i et pengeinstitut. Såfremt 

foreningen ikke er genopstået indenfor nævnte tidsrum, overdrages midlerne til foreninger eller 

institutioner i Kolding Kommune, der arbejder for amatørteatrets fremme. 

 

- - - - - - -  

 

 

 

 

 



Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29/1 2018 

 

Som dirigent: 

 

 

_________________________  

 

 

I bestyrelsen: 

 

 

_______________________________         __________________      _____________________    

Jacob Silberling Knudsen                                Kirsten Knudsen                Aage Møldrup 

Formand                                                       Økonomichef 

 

 

___________________    __________________    _________________      ________________ 

Lars Esmann                     Johnny Andersen           Kirsten Ladegaard           Peter Bager                    

 

 

____________________ 


