
 

Spotlight Haslev 

Vedtægter for Spotlight  
Vedtægter for Haslev Børneamatørteater SPOTLIGHT 
- revideret d. 20.feb 2012 

§ 1 Stk. 1 Scenens navn er ”Spotlight”. 

Stk. 2 Scenen er stiftet 1. juli 1991 og er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke. 

Stk. 3 Scenen er hjemmehørende i Haslev. 

§ 2 Scenens formål er at danne rammen om et aktivt dramatisk arbejde for børn, fortrinsvis 
fra 6 år, og med dette som grundlag udøve teatervirksomhed på amatørbasis. 

§ 3 Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle, der vil virke aktivt for scenens formål. 

Stk. 2 Børn over 14 år kan ikke starte i Spotlight. Dvs. der skrives ikke børn på ventelisten, 
hvis de er over 14 år, og børn som allerede står på ventelisten og bliver 15 år kontaktes for 
at meddele, at de slettes fra listen. 

Stk. 3 Børn, der fylder 14 år, udtræder snarest herefter på et tidspunkt, som falder naturligt 
i forhold til det stykke, som der arbejdes med på det pågældende tidspunkt. 

Stk. 4 Børnene optages i rækkefølge efter ventelisten, dog med den undtagelse, at hvis der 
er under 25% drenge med i Spotlight, vil de næste der optages være drenge, uanset hvilken 
placering de måtte have på ventelisten. 

Stk. 5 Børn kan optages på ventelisten fra de er 5 år. 

§ 4 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december og følger således kalenderåret. 

§ 5 Stk. 1 Scenens øverste myndighed er det ordinære årsmøde, der afholdes hvert år i 
februar måned. 

Stk. 2 Indkaldelse af årsmødet sker ved skriftlig indkaldelse senest 14 kalenderdage før 
årsmødets afholdelse. 



Stk. 3 Årsmødet har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning og regnskab 

3. Indkomne forslag 

- kontingent (fast punkt) 

- etc. 

4. Virkeplan 

5. Valg af styrelse og suppleanter 

6. Valg af revisor og suppleanter 

7. Evt. 

Stk. 3a I tilfælde af mere end en kandidat til en af posterne i styrelsen foregår personvalget 
til denne ved skriftlig afstemning. 

Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, må være formanden i hænde senest 7 
kalenderdage før dets afholdelse. 

Stk. 5 Stemmeret har kun fremmødte medlemmer. 

Stk. 6 Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når et flertal af styrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmerne indgiver en motiveret, skriftlig begæring herom. Den skriftlige indkaldelse 
skal indeholde omtalte motivering og fremsendes med ordinært varsel og senest 8 
kalenderdage efter begæringens indgivelse. 

§ 6 Stk. 1 Scenen ledes af en styrelse på 5 valgte medlemmer: 1 formand, 1 kasserer, 1 
sekretær og 2 menige medlemmer. Derudover er instruktørerne faste medlemmer af 
bestyrelsen. 

Stk. 2 To styrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og tre styrelsesmedlemmer er på valg i 
lige år. Senest en måned efter årsmødet konstitueres den nye styrelse med formand, 
sekretær og kasserer. 

Stk. 3 Styrelsen kan supplere sig selv med yderligere 2 medlemmer, som da vil være 
fuldgyldige menige medlemmer til næste årsmøde. 



Stk. 4 Der er ingen faste udvalg, men der kan nedsættes ad hoc udvalg. Styrelsen fastsætter 
i hvert enkelt tilfælde udvalgets kompetence. 

§ 7 Repertoiret varetages af instruktørerne efter samråd med styrelsen og skal så vidt muligt 
være drøftet på årsmødet. 

§ 8 Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på årsmødet og kræver 2/3 majoritet. 

Stk. 2 Opløsning af foreningen kan find sted, når den er vedtaget med 2/3 majoritet af 2 på 
hinanden følgende årsmøder, der afholdes med mindst 14 kalenderdages mellemrum. 

Stk. 3 Hvis scenen opløses, stilles dens midler til rådighed for musisk aktivitet for og i Haslev 
kommune. 
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