Vedtægter for den selvejende institution,
Teater Vestvolden
§1
Institutionens navn er ”Teater Vestvolden”, herefter kaldet ”teateret”. Institutionens hjemsted er
Hvidovre Kommune.
§2
Teateret er en selvejende institution, hvis formål er at skabe, producere og opføre professionelle
teaterforestillinger til børn, unge og voksne og således give borgerne i Hvidovre Kommune et
mangfoldigt professionelt teater- og scenekunst tilbud.
Institutionen administreres efter scenekunstlovens bestemmelser i henhold til de til enhver tid af
Kulturministeriets udsendte bekendtgørelser om egnsteatre.
§3
3.1 Bestyrelsen består af 11 medlemmer og skal sammensættes som nedenstående:
3.1.1
Tre bestyrelsesmedlemmer udpeget af, men ikke blandt, Hvidovres
kommunalbestyrelse.
3.1.2
Et bestyrelsesmedlem udpeget af og blandt Hvidovre kulturråd.
3.1.3
Et bestyrelsesmedlem udpeget blandt medlemmer eller ansatte i
Hvidovres kulturinstitutioner og kulturforeninger.
3.1.4
Et bestyrelsesmedlem udpeget blandt ansatte i Hvidovres biblioteker.
3.1.5
Et bestyrelsesmedlem udpeget blandt ansatte i Hvidovres skoler.
3.1.6
Et bestyrelsesmedlem udpeget blandt ansatte i Hvidovres
børneinstitutioner.
3.1.7
To bestyrelsesmedlemmer udpeget af teatrets bestyrelse.
3.1.8
Et bestyrelsesmedlem valgt af og blandt teaterets personale.
Ang. 3.1.3 – 3.1.6: Bestyrelsesmedlemmet udpeges af det tilhørende kommunale center.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal have en særlig interesse for teaterforhold og forventes at arbejde
bredt for teatrets interesser.
3.2 Bestyrelsen udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Personalets
repræsentant vælges for et år ad gangen.
3.3 Udtræder et bestyrelsesmedlem i udpegningsperioden, finder ny udpegning/valg sted.
Bortfalder grundlaget for udpegningen i udpegningsperioden, udtræder medlemmet af bestyrelsen,
og ny udpegning/valg finder sted.
3.4 Der vælges en formand og næstformand, fra forskellige udpegningsområder, blandt
bestyrelsens medlemmer.
3.5 Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, og denne skal godkendes af hele bestyrelsen.

§4
4.1 Bestyrelsen antager en teaterchef.
4.2 Kontrakten med teaterchefen skal godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder.

4.3 Ansættelsen sker normalt for 5 år ad gangen, med mulighed for forlængelse.
4.4 Teaterchefen skal have de fornødne kunstneriske og administrative forudsætninger for at
kunne påtage sig ansvaret for at lede teatrets virksomhed.
4.5 Teaterchefen har, i henhold til de til enhver tid af Kulturministeriets udsendte bekendtgørelser
om egnsteatre, den fulde kunstneriske ledelse af teatervirksomheden og sammen med bestyrelsen
det økonomiske ansvar for driften.
4.6 Teaterchefen er pligtig til at holde bestyrelsen løbende underrettet om teatrets drift.
§5
Teaterets økonomiske grundlag er offentlige tilskud fra Hvidovre kommune, indtægter ved salg af
forestillinger og billetter samt evt. tilskud, private som offentlige.
Institutionen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som teaterchefen og bestyrelsen
lovligt pådrager den.
§6
Bestyrelsen er ansvarlig for teatrets drift, herunder overholdelse af budgettet. Teatret tegnes
udadtil af bestyrelsens formand og næstformand i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura i fornødent omfang.
§7
7.1 Bestyrelsen afholder møder mindst 2 gange årligt, eller når formanden eller mindst 3
medlemmer ønsker det.
7.2 Indkaldelse til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden skal ske med 8 dages varsel. I
uopsættelige tilfælde kan varslet forkortes.
7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
7.4 Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
7.5 I bestyrelsens møder deltager teaterchefen.
7.5.1 Ved bestyrelsens møder føres referat, der senest 8 dage efter mødet sendes til
bestyrelsesmedlemmerne, teaterchefen og andre, der har deltaget i mødet.
7.5.2 Bestyrelsens medlemmer har herefter 8 dage til at komme med rettelser og indsigelser til
referatet. Fremkommer der ingen rettelser eller indsigelser, betragtes referatet som godkendt og
sendes til center for kultur og fritid, Hvidovre kommune.
§8
8.1 Hvidovre kommune godkender teatrets budget og regnskab, som skal foreligge inden for de
fastsatte frister af Hvidovre kommune.
8.2 Teatrets regnskabsår er forskudt og løber fra den 1. juli til den 30. juni. Regnskabet skal
revideres af statsautoriseret revisor valgt af bestyrelsen.
8.3 Tilskudsydende offentlige myndigheder kan offentliggøre institutionens regnskab og
årsberetning.
8.4 Teatret offentliggør sit årsregnskab og sin årsberetning på teaterts hjemmeside.

§9
Forslag om ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, når 2/3 af den samlede bestyrelse
stemmer for forslaget.
Samme regler gælder for forslag om institutionens ophævelse og likvidation.
Nærværende vedtægter samt eventuelle efterfølgende ændringer skal godkendes af Hvidovre
kommunalbestyrelse og Kulturministeriet.
§ 10
Ved opløsning af teatret skal dennes formue anvendes til tilsvarende eller andre almennyttige
formål og skal godkendes af de tilskudsgivende myndigheder efter indstilling af den afgående
bestyrelse.

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2018.

