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Bestyrelsens  forslag  til  vedtægtsændringer  
  
I  forbindelse  med  Team  Teatrets  overtagelse  af  driften  af  den  tidligere  Herning  
Scenekunstskole  (nu  Teams  Teaterskole)  har  Herning  Kommune  bedt  os  justere  vore  
vedtægter,  så  denne  aktivitet  tydeligere  understøttes  af  formålet.  I  samme  ombæring  har  
bestyrelsen  givet  formålsparagraffen  et  servicetjek  og  foreslår  derfor,  at  teatrets  nuværende  
formålsparagraf:  
  
Formål  
§  3  
Foreningens  formål  er  at  drive  egnsteatervirksomhed,  i  særlig  grad  følgende:  
  
  
Egnsteater  med  fast  spillested  i  Herning  samt  
  
  
Teaterturné  til  byer  fortrinsvis  i  det  midt-  og  vestjyske  område.  
  
ændres  til:  
  
Formål  
§  3  
Foreningens  formål  er  at  drive  teatervirksomhed  for  børn  og  voksne  samt  at  forestå  
andre  teater-  og  kulturopgaver,  fortrinsvis  i  lokalsamfundet."  
  
  
I  forbindelse  med  den  øgede  undervisningsaktivitet  foreslås  bestyrelsen  desuden  udvidet  
med  ét  medlem,  idet  bestyrelsen  fremadrettet  gennem  sin  forretningsorden  vil  rekruttere  et  
medlem  af  sin  midte  til  at  indgå  i  et  udvalg,  der  følger  teaterskolens  aktiviteter.  
Bestyrelsen  foreslår  derfor  følgende  ændringer  i  vedtægternes  §6:  
  
Den  nuværende  formulering  
Foreningen  ledes  af  en  bestyrelse  på  8  medlemmer.  
  
foreslås  ændret  til  
Foreningen  ledes  af  en  bestyrelse  på  9  medlemmer  
  
Den  nuværende  formulering  
5  medlemmer  vælges  på  generalforsamlingen  af  de  stemmeberettigede.  
  
foreslås  ændret  til  
6  medlemmer  vælges  på  generalforsamlingen  af  de  stemmeberettigede.  
  
Den  nuværende  formulering  
De  bestyrelsesmedlemmer,  der  vælges  på  generalforsamlingen,  vælges  for  en  2-årig  
periode,  således  at  der  på  generalforsamlingen  i  lige  år  afgår  2  medlemmer  og  i  ulige  år  3  
medlemmer.  
  
foreslås  ændret  til  
De  bestyrelsesmedlemmer,  der  vælges  på  generalforsamlingen,  vælges  for  en  2-årig  
periode.  De  tre  bestyrelsesmedlemmer  valgt  i  lige  år  afgår  i  lige  år  og  de  tre  
bestyrelsesmedlemmer  valgt  i  ulige  år  afgår  i  ulige  år.  
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