
 
Vedtægter for foreningen Rødovre revy 
 
 
§ 1.  
Stk. 1. Foreningens navn er Rødovre Revyen 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Rødovre kommune. 
Stk. 3. Foreningen er stiftet den 12.september 1995  
 
§ 2. Formål 
Stk. 1. Foreningens formål er at opføre en årlig revy i Rødovre, samt yde underholdning til f.eks. 
Kulturnatten i Rødovre m.m 
At skabe interesse og mulighed for at arbejde med revy. At udvikle medlemmernes evne og lyst til at 
engagere sig i alle teatrets facetter og tage medansvar i foreningen og det lokal samfund.  
  
§ 3. Medlemskab 
Stk. 1. Som medlemmer optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål. 
Stk. 2. Indmeldelse sker til foreningens kasserer med ønske om passivt eller aktivt medlemskab.  
Stk. 3. Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer med mindst en måneds varsel til den første i måneden. 
Alle foreningens medlemmer har stemmeret og valgbarhed, når kontingent er registreret. 
Stk. 4. Et nyt medlem kan starte i foreningen med en prøvetid på max 3 måneder. Inden for denne periode 
skal revyens medlemmer diskutere det nye medlems muligheder i revyen og komme med en tilbagemelding 
til det nye medlem 
 
§ 4. Kontingent 
Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Der fastsættes kontingent på 3 niveauer – 
”På scenen” – ”Bag scenen” – ”Støttemedlem”. 
Kontingentet betales i september forud for et år ad gangen og kan ikke refunderes 
 
§ 5. Regnskab og revision 
Stk. 1. Regnskabsåret er 1. September -31.august 
Stk. 2. Regnskabet revideres af foreningens revisor, og udsendes til medlemmerne 14 dage før den ordinære 
generalforsamling. 
Stk. 3. Det reviderede regnskab er tilgængeligt for Rødovre kommune på forlangende. 
Stk. 4. Forenings midler opbevares i Forstædernes Bank, Rødovre Centrum 108, 2610 Rødovre. Konto 54 76 
80 36 953 
 
§ 6. Generalforsamlingen 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned og indkaldes med mindst 14 dages 
ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen vedlægges dagsorden, det reviderede regnskab samt 
eventuelle indkomne forslag.  
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage 
før generalforsamlingen. Indkomne forslag efter indkaldelsen skal så vidt muligt udsendes til alle 
medlemmer inden generalforsamlingen. 
Stk. 4. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal. Beslutninger 
tages efter almindeligt flertal. Valg af bestyrelse kan kun ske ved personligt fremmøde eller ved skriftligt 
tilsagn og valget gælder for en toårig periode, undtagen for revisor der vælges hvert år. 
 
I ulige år vælges: 
  FORMAND 
  SEKRETÆR 
  REVISOR 
I lige år vælges 
  NÆSTFORMAND 



KASSERER 
BESTYRELSESMEDLEM 
REVISOR 
 

NB: Hvis formanden ikke bor i Rødovre kommune vælges ”Ansvarlig”, som er født medlem af bestyrelsen 
og vælges i ulige år. 
 
§ 7. Dagsorden 
Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelse  
7. Valg af revisor 
8. Evt 
 
§ 8. Stemmeret og afstemning 
Stk. 1. Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer 
Stk. 2. Medlemmerne træffer beslutning ved simpel flertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen 
foreligger forslag om vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Forslag til vedtægtsændringer kan 
kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 
Stk. 3. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed 
særligt indkaldt generalforsamling jf. §11. 
Stk. 4. Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigent eller et medlem forlanger det, skal 
afstemningen ske skriftligt. 
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling  afholdes, når  et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmerne forlanger det.  
Stk. 2. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en udførlig dagsorden. Indkaldelse 
til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dage efter kravet er fremkommet, og skal 
indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 
 
§ 10. Bestyrelsens  ledelse 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse  ligger hos bestyrelsen som består af: 

- Formand 
- (eventuel ansvarlig) 
- Næstformand 
- Kasserer 
- Sekretær 
- Bestyrelsesmedlem 

Stk. 2.  Bestyrelsen oppebærer intet honorar 
Stk. 3. Den samlede bestyrelse er ansvarlige for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse 
med Folkeoplysningsloven og Rødovre kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der 
skal underskrive det årlige regnskab. 
Stk. 4. Valg til bestyrelsen jf. §6 . genvalg kan ske 
Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger sker ved simpelt flertal og i 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. 
Indkaldelse sker med mindst 7 dages varsel. 
Stk. 7. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men 
vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen til førstkommende generalforsamling. 



Stk. 8. Formanden, eller hvis denne har forfald, næstformanden, foretager indkaldelser, sammensætter 
dagsorden og leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne. 
Stk. 9. Formanden tegner foreningen udadtil og bør derfor have fast bopæl i Rødovre kommune, er dette ikke 
tilfældet vælges en ansvarlig som har fast bopæl i kommunen 
Stk. 10. Kasseren fører foreningens regnskab og forvalter sammen med formanden på bestyrelsens vegne 
foreningens midler. 
Stk. 11. Sekretæren udfærdiger et referat, som skal indføres i forenings protokol efter hvert bestyrelsesmøde 
og generalforsamling. Alle referater skal være tilgængelige for foreningens medlemmer og tilsendes efter 
ønske  
 
§ 11. Opløsning 
Stk. 1. Forslag til opløsning  eller ændring af foreningens formål  kan kun vedtages på et i dette øjemed 
særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. 
Stk. 2. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes umiddelbart efter til en 
ny generalforsamling. Der afholdes ½ times pause. Den nye generalforsamling kan tage beslutning med 
kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmødtes antal. 
 Stk. 3. Ved opløsning tilfalder foreningens formue/underskud Rødovre kommunes kulturelle forvaltning, 
som fordeler dem til kulturelle foreninger.  
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------  …………………………………… 
Jonna Glifberg   Bettina Schjerlund  
Formand    Næstformand 
 
 
………………………………..  …………………………………… 
Sebastian B. Rasmussen   Martina Levisen 
Sekretær    Bestyrelsesmedlem  
 
 
……………………………….   
Martin Ahlehuss     
Kasserer     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. September 1995 
Vedtægter revideret på generalforsamling den 11. September 2001 
Vedtægter revideret på generalforsamling den 28. September 2016 
Vedtægter revideret på generalforsamling den 27. September 2017 
 


