Forenede Fynske Teaterforeninger (FFT)
§ 1 Foreningens stiftelse, navn og hjemsted
Foreningens navn er Forenede Fynske Teaterforeninger. Foreningens stiftere er, Nyborg Voldspil,
Frøbjerg Festspil, Elite Teater, Fjordagerscenen, H.C. Andersen Festspillene & Nordfynsspillene.
Initiativtagerne til foreningen er Allan Glue og Lasse Winkler. Foreningen hører til på Fyn.
§2 Foreningens formål
At skabe rammerne for et netværk, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer, indgå
samarbejdsaftaler og udvikle nye muligheder og ideer.
At opføre mindst et årlig arrangement på Fyn.
§3 Foreningens visioner og mål
At styrke samarbejdet mellem de fynske teaterforeninger med fokus på musicals, og øget
kendskabet til dem og deres aktiviteter.
At give vækstlagsteater på Fyn og hele kulturen omkring dette, opmærksomhed til glæde for
talentudviklingen og teatermiljøet på Fyn.
§4 Optagelse af medlemmer
Foreningen er sammensat af følgende teaterforeninger, Nyborg Voldspil, Frøbjerg Festspil, Elite
Teater, Fjordagerscenen, H.C. Andersen Festspil & Nordsfynsspillende.
Foreningerne skal mindst tælle 1.000 publikummer ved en opsætning, for at kunne bevarer
medlemskab.
• Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Som betalende medlem opnås stemmeret
til generalforsamlingen. Kontingent betales en gang årligt pr. 1. april.
• Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med en måneds varsel.
§5 Bestyrelsen
• Der skal være en repræsentant fra hver Teaterforening, som indstilles af de respektive foreninger.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelsen bestående af 6 medlemmer, der vælges
på foreningens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 3 personer afgår i lige år og 3 i ulige
år. Genvalg kan finde sted.
• Bestyrelsen kan vælge et 7. bestyrelsesmedlem, på konsulentbasis, som indgår på samme vilkår
som et øvrige bestyrelsesmedlem. Denne må ikke repræsentere en af de, i forvejen repræsenteret
Teaterforeninger, og vælges ind for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med Formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Alle i bestyrelsen skal være myndige.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder
det nødvendigt eller når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder
sted skriftligt, med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, der på næstkommende bestyrelsesmøde
godkendes.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. For at bestyrelsen er
beslutningsdygtig, skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne være fremmødt til
bestyrelsesmødet.
§ 6 Tegningsregler
Foreningen Forenede Fynske Teaterforeninger tegnes af formanden. Ved økonomiske
dispositioner, indgåelse af lejemål/ kontrakter m.v. tegnes FFT af formanden og kassereren i
fælleskab.
Kassereren kan dog få fuldmagt til at betale foreningens godkendte regninger.
Der påhviler ikke medlemmerne eller bestyrelsen, nogen form for hæftelse for foreningens
eventuelle opståede gæld.
§7 Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes en gang årligt inden 1. maj.
Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal finde sted med mindst 3 ugers varsel, skrifteligt til
foreningens medlemmer.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge
før generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af:
Lige år:
formand
2 bestyrelsesmedlemmer
Ulige år:
kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer

Alle år:
2 eksterne revisor
6. Eventuelt
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. For at være
stemmeberettiget, skal man have været registreret medlem i mindst en måned forud for
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
§8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, hvis
mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske om dette. Dette ønske
skal indeholde forhandlingsemne. Indkaldelsesproceduren er den samme som ved ordinær
generalforsamling.
§9 Regnskab/revision
Foreningens regnskabsår er 01.03 – 28.02. Regnskabet føres af kassereren, der forestår den daglige
administrative drift. Regnskabet skal senest 1 uge før generalforsamlingen revideres af den
generalforsamlingsvalgte revisorer. Revisorer har til enhver tid adgang til foreningens regnskab.
§10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. For at
ændringer kan gennemføres, skal mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede
stemme for.
§ 11 Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen FFT, kan kun besluttes ved to på hinanden følgende, med mindst 21 dages
mellemrum, indkaldte generalforsamlinger, hvor mindst tre fjerdedele af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for foreningens opløsning.
Eventuelle aktiver i foreningen skal, efter generalforsamlingens valg, tilfalde de foreninger med
medlemskab, og fordeles ligeligt.

