
Vedtægter for Foreningen Fix&Foxy 
 
 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er FIX&FOXY 
Hjemstedskommune: København 
Foreningen er oprettet den 1. oktober 2013. 
  

§ 2 Foreningens formål 
 
Foreningens formål er at drive teatervirksomhed i særlig grad følgende: udvikling og produktion af 
egne nyskabende projekter og fremme af nye og kreative tilgange til udviklingen af scenekunsten. 
Herunder også turnevirksomhed, nationalt som internationalt. 
 

§ 3 Foreningens formue 
 
Ved foreningens stiftelse består dens formue af Kr. 12.000. Formuen er erhvervet ved modtagelse af 
økonomisk bevilling fra Kunststyrelsens Scenekunstudvalgs pulje til internationale aktiviteter i juli 
2013. 
 

§ 4 Foreningens medlemmer 
 
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens kulturelle formål, 
med mindre bestyrelsen skønner, at medlemsskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens 
virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. 
Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser. 
 

§ 5 Forpligtelser 
 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Medlemmerne hæfter ikke personligt 
for de på foreningen påhvilende forpligtelser. 
Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens 
vegne. 
Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 

§ 6 Bestyrelse 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere 
bestemmelse. Valgene gælder indtil næste års generalforsamling. 
Såfremt foreningen modtager støtte fra Scenekunstudvalget, skal udvalget ved nyvalg straks 
orienteres skriftligt med angivelse af de valgtes navn, adresse og personnummer. Samme orientering 
skal gives eventuelle primær- eller amtskommuner, hvorfra foreningen modtager støtte. 
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en kasserer. 
 

§ 7 Bestyrelsens arbejde 
 
Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med den for teatervirksomheden 
gældende lovgivning og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav. 
Det er den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. 
Bestyrelsen fastlægger selv fordelingen af posterne som formand, næstformand og kasser på sit 
første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt 
stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt 
og indkaldes med mindst 4 dages varsel. 
 



§ 8 Generalforsamling 
 
Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev til hvert medlem. De indkaldes med mindst 14 
dages og højst 4 ugers varsel. 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år senest  i juni måned. Den påhører bestyrelsens beretning, 
godkender regnskabet, vedtager eventuelt kontingent for det følgende år, vælger bestyrelse og revi-
sor, alle for tiden indtil næste ordinære generalforsamling, og behandler andre forslag, som har været 
angivet i dagsordenen.  Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 4 dage før generalforsamlingen. 
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af 1/4 af medlemmerne. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet 
og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 
 

§ 9 Dagsorden 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Bestyrelsens beretning. 
2. Godkendelse af regnskab og budget til orientering  
3. Behandling af indkomne forslag. 
4. Godkendelse af virkeplan 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
6. Valg af revisor og suppleant. 
7. Eventuelt. 
 

§ 10 Stemmeret og afstemning 
 
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. 
Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til 
afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed 
særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12 og §14 
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, 
skal afstemningen ske skriftligt. 
 

§11 Regnskab 
 
Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår er fra den stiftende generalfor-
samling til den følgende 30. juni. 
 
Regnskabet består af driftsregnskab, status og styrelsens årsberetning. 
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der i 
sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige støttemidler synes anvendt 
efter formålet. Såfremt foreningen modtager støtte fra Scenekunstudvalget, skal udvalget straks 
skriftligt orienteres om nyvalg af revisor.  
 
Inden en uge efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet indsendes dette med styrelsens 
og revisors underskrifter til Scenekunstudvalget, såfremt foreningen modtager støtte herfra. 
Scenekunstudvalget kan da afkræve styrelse og revisor alle ønskede oplysninger til yderligere 
belysning af foreningens økonomiske situation og støttemidlers anvendelse. 
 
Modtager foreningen støtte fra primær- eller amtskommuner, skal regnskabet inden samme frist 
tilsendes disse, og de har samme krav på oplysninger som Scenekunstudvalget. 
 
Scenekunstudvalget kan offentliggøre regnskabet. 
Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto. 
 



§12 Vedtægtsændringer 
 
Vedtægtsændring kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers mellemrum. 
Modtager foreningen støtte fra Scenekunstudvalget, bliver ændringen kun gyldig, hvis den godkendes 
af Scenekunstudvalget. Der skal ansøges om udvalgets godkendelse, senest når der indkaldes til den 
anden generalforsamling. 
 

§13 Protokol 
 
Både over styrelsens møder og over enhver generalforsamling føres en protokol. Scenekunstudvalget 
kan, hvis der modtages støtte herfra, til enhver tid forlange indsigt i protokollerne. 
 

§14 Opløsning af foreningen 
 
Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 
Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget hvis forslaget skal godkendes. 
 
Ved foreningens opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Formuen anvendes 
til kulturelle formål efter generalforsamlingsindstilling og efter nærmere beslutning af 
Scenekunstudvalget, hvis der er modtaget støtte herfra, samt fra de primær- eller amtskommuner, 
hvorfra støtte eventuelt er modtaget. 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i København den 5. november 2013, hvor som 
bestyrelse valgtes: 
 
Tue Biering   Jeppe Kristensen 
Absalonsgade 21A, 2. th.  Eskildsgade 4, 2. 
1658 København V  1657 København V 
CPR-nr.: 140573-2935  CPR.nr.: 141275-1805 
 
Søren Normann Hansen 
Krusågade 29, st. 
1719 København V 
CPR-nr.: 120575-1331 
 
Som revisor valgtes: Thybo Revision ApS, Nørre Voldgade 22, 1. tv., 1358 København K. 
 
På det konstituerende bestyrelsesmøde, der blev holdt umiddelbart efter generalforsamlingen, valgte 
bestyrelsen som sin formand Tue Biering og som sin næstformand Jeppe Kristensen og kasserer og 
sekretær Søren Normann Hansen. 
 
Generalforsamlingens dirigent:  
 
 
___________________________ 
Jeppe Kristensen 
 
Bestyrelsens underskrifter:   
 
 
___________________________    ___________________________ 
Tue Biering Sørensen     Jeppe Kristensen 
 
 
___________________________ 
Søren Normann Hansen 


