Vedtægt for bestyrelsen for kulturhuset Teaterbygningen
Kapitel 1 – FORMÅL
§1
Bestyrelsens formål er at understøtter en kulturprofil, der opleves som vedkommende, relevant og
publikumsrettet for flest mulige borgere og med en profil, målgruppe og fokus, der understøtter
dette.
Kapitel 2 – SAMMENSÆTNING OG VALG
§2
Der er oprettet en bestyrelse for kulturhuset Teaterbygningen.
§3
Stk. 1
Teaterbygningens bestyrelse består af 7 medlemmer:
2 repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget
1 repræsentant fra Teknik- og Ejendomsudvalget
2 repræsentanter fra brugerne
1 repræsentant fra medarbejderne
1 repræsentant fra de frivillige medarbejdere
Stk.2
Der vælges en personlig suppleant for hvert medlem.
§4
Stk.1
Repræsentanterne fra Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget samt
suppleanter vælges på det konstituerende byrådsmøde.
Stk.2
Teaterbygningen tilrettelægger en valghandling, der sikrer, at alle medarbejdere kan stemme på
kandidater, som er opstillet. Valget gælder for 2 år ad gangen og finder sted i november måned.
Medarbejderrepræsentant udtræder og suppleanten indkaldes, hvis ansættelsen ophører for
medarbejderrepræsentanten.
Stk. 3
Teaterbygningens frivillige medarbejdere udpeger repræsentant og suppleant fra gruppen af
frivillige. Udpegning sker for 2 år ad gangen.
Stk. 4
Valg af repræsentant og suppleant sker hvert år i november på et stormøde, som bestyrelsen
indkalder til og afholder.
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§5
Leder af Teaterbygningen fungerer som sekretær og deltager i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.

§6
På det første møde i bestyrelsen efter nyvalg vælges formand for bestyrelsen ved flertalsvalg.
Sekretæren leder mødet indtil valg af formand har fundet sted.

Kapitel 2 – MØDEVIRKSOMHED OG FORRETNINGSORDEN
§7
Stk. 1
Teaterbygningens bestyrelsesmøder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2
Teaterbygningens bestyrelse kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem.
§8
Stk. 1
Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, deltager så vidt mulig
suppleanten.
Stk. 2
Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten for resten af valgperioden. Er der
ved at medlems udtræden af bestyrelsen ingen suppleant, foretages suppleringsvalg for resten af
perioden.
§9
Bestyrelsen afholder møder efter aftale i bestyrelsen, og bestyrelsen fastlægger selv sin
forretningsorden.
§ 10
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til
stede.
§ 11
Stk. 1
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
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§ 12
Stk. 1
Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde,
hvilke personer der har været til stede.
Stk. 2.
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens
udtalelser og beslutninger.
Stk. 3
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Kapitel 3 – BESTYRELSENS BEFØJELSER
§ 13
Bestyrelsen for Teaterbygningen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastsat
af Kultur- og Idrætsudvalget. Bestyrelsen er et rådgivende organ for lederen af Teaterbygningen.

Godkendt på Kultur- og idrætsudvalgets møde den 2. december 2019

____________________________________
Anders Ladegaard Bork, formand

________________________________________
Lene Ø. Lunde, direktør
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