VEDTÆGTER FOR
FORENINGEN FERMATEN
Herning, 2020
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§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Fermaten.
Dens hjemsted er Herning Kommune.
§2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at drive musikhus i Herning og beslægtede aktiviteter i forlængelse heraf. Det
primære arbejdsområde er rytmisk musik. Foreningen skal arbejde for fremme af og forståelsen for musik
og beslægtede udtryksformer til befolkningen i Herning Kommune og den vestlige del af Region Midtjylland
ved en alsidig præsentation, der tilgodeser forskellige kulturformer, genrer, stilretninger m.v.
§ 3. Foreningens virke.
3.1 Foreningen skal påse, at dens virksomhed udøves på lovlig og anstændig vis og herunder sørge for, at
elle nødvendige tilladelser er til stede.
3.2 Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for det bredest mulige publikum gennem
relevant information til offentligheden.
3.3 Foreningen skal arbejde for fremme af det kulturelle samarbejde lokalt og på landsplan.
§ 4. Medlemskab.
4.1 Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
4.2 For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue, hvorimod der ikke påhviler foreningens
medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.
4.3 Fermatens frivillige er efter endt prøveperiode automatisk medlem af foreningen.
§ 5. Kontingent.
5.1 Medlemskab af foreningen betales for 1 år ad gangen.
5.2 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
5.3 Medlemskabets rettigheder regnes fra indbetalingen af kontingent og bortfalder automatisk efter et år,
med mindre det nye kontingent er indbetalt. Rettighederne ophører også ved udmeldelse.
5.4 Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for
at afvise indmeldelse.
5.5 Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt gælden til foreningen er berigtiget.
§ 6. Realisering.
Formålet søges realiseret ved mindst 90 årlige arrangementer. Disse finansieres ved:
a. Indtægt ved koncertvirksomhed.
b. Tilskud fra kommunen, staten og eventuelt andre offentlige bidragsydere.
c. Tilskud fra kulturelle fonde, private fonde, foreninger eller private virksomheder/personer.
d. Overskud fra den til musikhuset tilknyttede restaurationsvirksomhed.
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Eventuelt overskud ved driften skal efter fornødne afskrivninger og henlæggelser anvendes til forbedring af
de musiske tilbud.
§ 7. Generalforsamling.
7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed inden for de af lovgivningen til enhver tid
fastsatte grænser. Ordinær generalforsamling sker ved, angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal disse forslag fremsendes
til formanden for Fermatens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse med angivelse
af dagsorden skal finde sted ved opslag i musikhusets lokaler, e-mail til Fermatens medlemmer, samt ved
bekendtgørelse på Fermatens hjemmeside.
7.2 Forslag skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsens formand i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om medlemmer til bestyrelsen skal også være
formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse. Informationer om opstillede medlemmer til bestyrelsen,
samt eventuelle indkomne forslag, vil blive gjort tilgængelig på Fermatens hjemmeside, snarest efter de er
modtaget, og senest en uge før generalforsamlingen. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være
medlem af foreningen, myndig og i øvrigt opfylde de krav, som bevillingsnævnet til enhver tid må stille.
Forslag om suppleanter til bestyrelsen skal ligeledes meldes til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen. Dog har en opstillet kandidat til bestyrelsen, som ikke opnår valg på
generalforsamlingen, ret til efterfølgende at stille op som suppleant, uden at dette skal varsles på forhånd.
7.3 Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, herunder a. Driftsmæssig årsrapport, b. Planer for det kommende år.
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år,
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år.
8. Valg af ekstern revisor.
9. Eventuelt.
7.4 Alle afstemninger, herunder valg til bestyrelsen, kan foretages ved håndsoprækning, hvis alle
tilstedeværende er enige herom.
7.5 Referat af generalforsamlingen berigtiges ved underskrift af dirigent og den ved generalforsamlingen
fungerende formand.

§ 8. Beslutninger på generalforsamling.
8.1 På generalforsamlingen afgøres ethvert spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed bortset fra den i § 15
og § 16 nævnte situation.
8.2 Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte forhandlingspunkter og om
ændringsforslag til disse. Hvert medlem har 1 stemme. Nye medlemmer opnår dog først stemmeret, hvis
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de på generalforsamlingstidspunktet har været medlem af foreningen I mindst en måned. For at kunne
afgive stemme, skal man på generalforsamlingen fremvise gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Ved beregningen af flertallet medregnes hverken blanke eller ugyldige stemmer.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
Når et flertal i Fermatens bestyrelse eller 15% af foreningens medlemmer, der har stemmeret på
generalforsamlingen, anmoder herom, skal der Indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Forslag til
dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære
generalforsamling skal indkaldes senest en uge efter, at der er fremsat begæring herom, og afholdes senest
2 uger efter indkaldelsen.
§ 10. Bestyrelsen.
10.1 Bestyrelsen har det overordnede kunstneriske, økonomiske og administrative ansvar for foreningens
virksomhed. Bestyrelsen fastlægger de principielle retningslinjer for musikhusets drift, herunder de
overordnede retningslinjer for musikvirksomhedens spændvidde og kvalitet. Disse retningslinjer skal
godkendes i en aftale med Herning Kommune. Bestyrelsen skal fungere som støtte for musikhusets ledelse
med hensyn til styring og økonomi. Bestyrelsen består af 8 - 9 medlemmer, hvoraf de 5 vælges på
generalforsamlingen af de stemmeberettigede. Herning Kommune udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen.
Derudover vælger de frivillige på et særskilt møde en repræsentant til bestyrelsen. Valget er gældende
indtil de frivillige på ny vælger en repræsentant. Disse 8 medlemmer kan i enighed vælge yderlig 1 medlem
for et år ad gangen for at tilstræbe, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer de ledelsesmæssige,
økonomiske, markedsføringsmæssige, juridiske, musikalske og kulturelle kompetencer, der anses for
hensigtsmæssige for foreningens drift.
10.2 De af byrådet udpegede medlemmer følger den kommunale valgperiode. Personalerepræsentanten
vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
§ 11. Bestyrelsens virke.
11.1 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter
generalforsamlingen.
11.2 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt.
Bestyrelsesmøde afholdes endvidere, når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
11.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede
11.4 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller
ved dennes forfald næstformandens stemme afgørende.
11.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres beslutningsprotokol over alle møder, og
protokollen godkendes efterfølgende af bestyrelsen.
11.6 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Meddelelse herom gives skriftligt til
formanden. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen, såfremt et sådant
punkt behørigt er optaget i dagsordenen.
11.7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til nærmere definerede arbejdsopgaver. I hvert udvalg skal
bestyrelsen være repræsenteret ved mindst 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen udfærdiger i samarbejde
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med udvalget retningslinjer for udvalgets arbejde og kompetence. I tilfælde af uoverensstemmelser er
bestyrelsens afgørelser gældende.
§ 12. Bestyrelsens kompetencer
12.1 Bestyrelsen fastsætter regler for adgang til foreningens arrangementer, herunder betaling af entre.
12.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger personalet. Bestyrelsen kan dog ved konkret beslutning i det
enkelte tilfælde delegere denne kompetence til musikhusets leder.
12.3 Bestyrelsen ansætter og afskediger musikhusets leder. Afskedigelse kan dog ikke finde sted uden
godkendelse af Herning kommune. Bestyrelsen udformer lederens stillingsbeskrivelse. Musikhusets leder
har det daglige ansvar for musikhusets drift, herunder det kunstneriske ansvar for virksomheden i
overensstemmelse med de af bestyrelsen og Herning Kommune godkendte retningslinjer. Lederen kan ikke
være medlem af bestyrelsen.
§ 13 Tegningsregel.
13.1 Foreningen tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening.
13.2 For de forpligtelser, foreningen måtte påtage sig, hæfter alene denne.
§ 14. institutionsregnskab.
14.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret
(14.2 Inden 10. januar skal regnskabsmaterialet være afleveret til revisor, som udfærdiger regnskab i
overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret
revisor. )
14.2 Regnskabsmateriale afleveres til revisor, som udfærdiger regnskab i overensstemmelse med god
regnskabsskik. Revisionen foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor.
§ 15. Vedtægtsændringer.
Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når 2/3 af de afgivne stemmer tiltræder det, og Herning
Kommune herefter godkender ændringerne.
§ 16. Institutionens ophør.
16.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, når 3/4 af de
stemmeberettigede stemmer for forslaget, og det herefter godkendes af Herning Kommune.
16.2 Opnår et forslag om opløsning ikke den tilslutning, som er nævnt i foregående stykke, kan bestyrelsen
indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen da endelig kan vedtages, forudsat at 2/3
af de afgivne stemmer tiltræder det.
16.3 Det skal i indkaldelsen til generalforsamlingen i henhold til stk. 1 og stk. 2 fremgå, at der på den
ekstraordinære generalforsamling skal træffes beslutninger om opløsning af foreningen.
16.4 Ved opløsning af foreningen overgår dets nettoaktiver til Herning Kommune 100 års Jubilæumsfond.
§ 17. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af Herning Kommune.
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Godkendt på Foreningen Fermatens generalforsamling den 17. marts 2020.
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