
§ 7 - Årskontingent 
 

Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves en gang 
årligt i januar kvartal. Opkrævningen skal fremsendes sammen med indkaldelsen 
til ordinær generalforsamlingen.  

 
§ 8 - Tegningsret 

 
Foreningen tegnes af formanden samt næstformanden eller ved halvdelen af 
bestyrelsen.  

 
§ 9 - Referater 

 
Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at referat fra bestyrelsesmøder, 
udvalgsmøder og generalforsamlinger bliver udarbejdet, distribueret og 
indført/indsat i en forhandlingsprotokol. 
 

§ 10 - Regnskabsår og revision 
 
Foreningens regnskabsår er fra den 1. april til den 31. marts. Foreningens regnskab 
skal revideres af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor. 
 

§ 11 - Ophør 
 
I tilfælde af foreningens opløsning, skal den aktuelle nettoformue anvendes til 
støtte for aktiviteter i Odense, i overensstemmelse med foreningens formål og efter 
den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse. Nettoformuen kan ikke 
gives til en kommerciel virksomhed. 
 
Foreningens medlemmer forpligtiges i intet forhold for mere end deres individuelt 
givne økonomiske tilsagn. 
 
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Odense på Grand Hotel, torsdag den 8. juni 
1967. 
Vedtægterne er efterfølgende blevet revideret i 1981, 1986, 1996, 2002, 2003, 2005, 2007, 
2008, 2014, 2016 og senest 21. august 2016. 
 
 
Odense den 21. august 2016 
 
 
 
Dirigent:     Henning Fugl  Formand:    Rune Kallager 
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H.C. ANDERSEN FESTSPILLENE 
 

MEDLEM AF MUSICAL FORUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
§ 1 - Navn og hjemsted 

 
Foreningens navn er ”H.C. Andersen Festspillene”. Hjemsted er Odense. 
 

§ 2 - Formål 
 
Foreningens formål er at udbrede kendskabet og fremme interessen til forfatter 
Hans Christian Andersens eventyr - men også andre nordiske forfatteres. 
Sommerforestillingen baseres altid på Hans Christian Andersens eventyr. 
 

§ 3 - Betingelser for medlemskab 
 
Som medlem af foreningen optages privatpersoner, institutioner og virksomheder, 
der har interesse for H.C. Andersen og foreningens arbejde. 
 

§ 4 - Generalforsamlingen 
 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes 
generalforsamling, i Odense, i andet kvartal af kalenderåret. Generalforsamlingen 
indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen til foreningens medlemmer skal være 
skriftlig (herunder pr. e-mail). 
 
Dagsorden til ordinær generalforsamling: 
 

1. Valg	af	dirigent	og	referent.	
2. Formandens	beretning.	
3. Kassereren	forelægger	revideret	årsregnskab	
4. Valg	

a. Valg	af	Formand	(hvert	andet	år	–	lige	år)	
b. Valg	af	bestyrelsesmedlemmer		
c. Valg	af	suppleanter	(hvert	år)	

5. Valg	af	revisor	(hvert	andet	år	–	lige	år)	
6. Valg	af	revisorsuppleant	(hvert	år)	
7. Fastsættelse	af	årskontingent.	
8. Behandling	af	indkomne	forslag	

a. Forslag	 skal	 være	 formanden	 i	 hænde	 senest	 8	 dage	 før	
generalforsamlingens	 afholdelse	 for	 at	 kunne	 komme	 i	
betragtning.	

9. Eventuelt.	
	

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, 
eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter begæring herom. 
Indkaldelsesfrist 7 dage. 
	
   § 5 - Bestyrelsen 

 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer. Ved af-
stemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af 
stemmelighed. 
Bestyrelsesmedlemmer må ikke stå i familiemæssig relation til hinanden. 
Valgbare og stemmeberettigede medlemmer skal være fyldt 18 år. 
Medlemmer under 18 år repræsenteres af forældremyndighedsinde-
haver/værge. 
 
De på ordinær generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 
en toårig periode, således at halvdelen er på valg hvert år. 
Bestyrelsesformanden vælges særskilt på generalforsamlingen, jf. § 6 stk. 4, 
pkt.  

a. Bestyrelsen kan udpege 2 ekstra medlemmer til bestyrelsen med 
stemmeret. Udpegningen finder sted ved simpel stemmeflertal i 
bestyrelsen. Udpegningen udløber før foreningens  ordinære general-
forsamling.  

  
§ 6 – Beslutninger 

 
 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der ved 

vedtægtsændringer at 2/3, af de på generalforsamlingen fremmødte 
medlemmer, stemmer for forslaget. Ved beslutninger om foreningens 
opløsning kræves, at mindst halvdelen af samtlige af foreningens medlemmer 
er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og at 
forslaget er udsendt til alle medlemmer med 14 dages varsel.  

 
 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes der til ekstraordinær 
generalforsamling med 7 dages varsel. På den ekstraordinære 
generalforsamling kan beslutning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, 
uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

 
 


