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VEDTÆGTER FOR TEATERFORENINGEN ”DYNAMO” OPRETTET I HENHOLD TIL Lov nr. 519 af 21. juni 2005. I
LOV OM TEATERVIRKSOMHED

§1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er: DYNAMO – Produktionshus for Nycirkus og Ny Scenekunst.
1.2 Hjemsted er Odense Kommune, Finlandkaj 6, Byens Ø, 5000 Odense C
§2 Stiftelse
2.1 Foreningen er stiftet 20/02/2017
§3 Foreningens formål
3.1 DYNAMO er en Teaterforening, der har til formål at producere, formidle samt udvikle nycirkus og
scenekunst i Odense, Danmark og på internationalt plan. Samt derigennem og via afledt og beslægtet
virksomhed at medvirke til at udvikle Odense kulturelt.
§4 Foreningens drift
4.1 Foreningens drift finansieres af statslige og kommunale tilskud samt tilskud fra andre fonde,
sponsorater og indtægter fra aktiviteter indenfor foreningens formål. DYNAMO er en ikke-kommerciel
organisation, et evt. overskud skal tilfalde foreningen og anvendes indenfor dens formål jf. §3 og/eller
almennyttige kulturelle formål.
§5 Medlemsforhold
5.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål medmindre
bestyrelsen skønner, at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed.
Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.
5.2 Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.
5.3 Udmeldelse og Eksklusion. Et medlem kan udmeldes efter eget ønske med øjeblikkelig virkning, efter
meddelelse på skrift/mail herom til foreningens daglige administrative eller kunstneriske ledelse. Et
medlem kan ekskluderes, hvis bestyrelsen finder at medlemmet har handlet imod foreningens formål eller
til skade for foreningen. Medlemmet kan gøre indsigelser mod dette ved næstkommende
generalforsamling, hvorefter forsat medlemskab afgøres ved almindelig afstemning. Annullering af
eksklusion kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
§6 Generalforsamling
6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
6.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med
mindst 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse/mail til medlemmerne.
6.3 Der kan stemmes ved fuldmagt.
6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
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2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Gennemgang af årsregnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
6.5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
6.6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Skriftlig afstemning anvendes, når
det begæres af blot én mødedeltager.
§7 Ekstraordinær generalforsamling
7.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes,
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I
sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til
bestyrelsens kendskab.
7.2 Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.
§8 Bestyrelsen
8.1 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer samt evt. suppleanter der vælges på generalforsamlingen.
8.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Halvdelen i lige år og halvdelen i ulige
år.
8.3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen
konstituerer sig selv.
8.4 Foreningens ledelse udgøres af en direktion, der udpeges af bestyrelsen, og denne leder foreningen i
overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
8.5 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg eller
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver, ansætte personale til at varetage daglig drift af
foreningen og give prokura/tegningsret til medlemmer eller ansatte.
8.6 Formanden – og i dennes fravær næstformanden – leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker i
samarbejde med direktionen. Indkaldelse sker skriftligt/pr. mail med angivelse af dagsorden, når
formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det
overfor formanden. I sådanne tilfælde indkaldes mødet senest 14 dage efter anmodningen er kommet til
formandens kendskab.
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8.7 Der føres protokol over bestyrelsens møder.
§9 Økonomi, regnskab og revision
9.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. jan til 31. december. Direktionen forvalter foreningens midler,
udarbejder regnskaber og budgetter og har ansvar for at disses rettidigt indsendes til de tilskudsgivende
myndigheder. Årsregnskab og driftsbudget skal godkendes af bestyrelsen.
9.2 Regnskabet revideres på baggrund af de af relevante tilskudsgivende myndigheder, herunder Slots- og
Kulturstyrelsens, fastsatte retningslinjer.
9.3 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
9.4 Regnskabet udfærdiges med assistance fra den på generalforsamlingen valgte revisor.
§10 Tegningsret og hæftelse
10.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Eller af
ansatte der af bestyrelsen er blevet tildelt prokura.
10.2 Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
10.3 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§11 Vedtægtsændringer
11.1 Beslutninger om ændring i vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når det sker på to
på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med
kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2.
generalforsamling kræves alene et simpelt flertal til vedtagelsen af forslaget.
§12 Opløsning
12.1 Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse
med foreningens formål eller til andre almennyttige formål.
12.2 Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
§13 Datering
13.1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20/02/2017 og senest ændret på de
ekstraordinære generalforsamlinger d. 21/04/2021 og 12/05/2021.

