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Navn, hjemsted mv.
§1
1.1

Fondens navn er Den Selvejende Institution Randers Teater (fond)

1.2

Fonden har hjemsted i Randers Kommune

Formål
2.1

Randers Teaters formål er at producere og præsentere professionel scenekunst for børn og
voksne, samt styrke og udvikle talentarbejdet og interessen for scenekunst for borgerne i
Randers Kommune samt regionalt på tværs af flere kommuner. Randers Teater kan i den
forbindelse medvirke til og forestå aktiviteter i samarbejde med andre kulturinstitutioner og
andre aktører.

Kapitalforhold mv.
§3
3.1

Den selvejende Institution Randers Teater er pr. 1. januar 2020 omdannet fra egnsteater til
et teater med særlige opgaver, jfr. lov om scenekunst § 5. stk. 1. Teatret stiftet i 2001 som
Randers Egnsteater ved omdannelse af Foreningen Randers Egnsteater, i hvilken forbindelse
Foreningen Randers Egnsteater har overført samtlige sine aktiver og passiver til Den Selvejende Institution Randers Egnsteater (fond)

3.2

Institutionens formue udgjorde ved stiftelsen kontant kr. 10.000, som hidrørte fra Foreningen Randers Egnsteater.

3.3

Institutionens økonomiske grundlag er offentlige tilskud, indtægter ved salg af forestillinger
og billetter samt anden indtægtsgivende virksomhed med tilknytning til teatrets aktiviteter
og sponsorater og eventuelle tilskud fra privat side.

3.4

Fondens midler anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Bestyrelse
§4
4.1

Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der udpeges således:
1. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer, herunder formanden.
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§2

2. Teatrets hjemstedskommunen udpeger 2 medlemmer.
3. Statens Kunstfond udpeger 1 medlem.
4. Teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem.
Ved udpegningen skal hensynet til den lokale forankring herunder kommunal og lokal medindflydelse tilgodeses.
Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse
kan kun finde sted én gang. Bestyrelsens medlemmer beskikkes forskudt, således at halvdelen af medlemmerne beskikkes hvert andet år.
Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Statens Kunstfond beskikkes samtidig og bestyrelsesmedlemmer udpeget af teatrets hjemstedskommune og teatrets medarbejdere beskikkes samtidig. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af det udtrædende medlems beskikkelsesperiode. Udpegningsretten tillægges den
udpegningsberettigede, som har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem. Medlemmer, der udpeges i løbet af en bestyrelses beskikkelsesperiode kan genbeskikkes én gang.
4.3

Bestyrelsen vælger en næstformand.

4.4

Bestyrelsen er sammen med teaterlederen ansvarlig for institutionens drift, herunder overholdelse af budget og aktivitetsplan.

4.6

Bestyrelsesmøde holdes mindst 2 gange årligt, eller når formanden eller mindst 3 medlemmer ønsker det

4.7

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af
dagsorden. Varslet kan dog forkortes i påtrængende tilfælde med bestyrelsens accept.

4.8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede

4.9

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens, stemme afgørende.

4.10

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer efter hvert møde.

4.11

Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, teaterlederen eller
personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke
må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast
samlivsforhold. Bestyrelsen kan endvidere ikke lade fonden yde lån eller stille sikkerhed for
lån til de nævnte personer.
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4.2

4.12

Teaterledelsen/lederen deltager i bestyrelsens møder, og drager omsorg for, at bestyrelsens
beslutninger føres ud i livet.

4.13

Bestyrelsen godkender institutionens budget og aktivitetsplan samt regnskab og årsberetning.

4.14

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde
bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

§5
5.1

Teateret tegnes af teaterlederen i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse

Teaterlederen
§6
6.1

Bestyrelsen antager og afskediger en kunstnerisk og en administrativ leder, der kan være én
og samme person (daglig ledelse). Den daglige ledelse forestår under ansvar over for bestyrelse den daglige drift af den selvejende institution. Den daglige ledelse skal handle inden
for de budgetmæssige og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er
fastsat for institutionen.
Ansættelse af ledelsen/lederen kan højst ske for 5 år ad gangen

6.2

Teaterledelsen/lederen ansætter under ansvar over for bestyrelse det nødvendige administrative, tekniske og kunstneriske personale til opfyldelse af teatrets s formål

6.3

Der kan ikke uden godkendelse fra Kulturministeriet gøres indskrænkninger i teaterledelsens/lederens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål

Hæftelse
§7
7.1

Institutionen hæfter alene ved sin formue for de forpligtelser, som den lovlige ledelse og
bestyrelsen pådrager den
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Tegningsregel

Regnskab og overskudsanvendelse
8.1

Institutionens budget- og regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. 1. regnskabsår løber fra 1. juli
2001 til 30. juni 2002

8.2

Med fradrag af henlæggelser efter § 8.3 påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud
til fondens formål, jfr. § 2. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er
af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

8.3

Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

Revision
§9
9.1

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget registreret eller statsautoriseret revisor

Vedtægtsændringer og opløsning mv.
§ 10
10.1

Vedtægterne kan kun ændres, hvis ændringsforslagene vedtages med mindst 2/3 flertal på
to af hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med mindst én måneds mellemrum.
Dette gælder tillige ved forslag om institutionens ophævelse og likvidation. Vedtægtsændringer samt beslutning om skal godkendes af kulturministeren, eller den som ministeren
måtte bemyndige hertil. Væsentlige ændringer af vedtægten og opløsning af fonden kræver
endvidere Civilstyrelsens tilladelse.

10.2

Ved opløsning skal institutionens nettoformue anvendes i overensstemmelse med fondens
formål i Randers Kommune efter indstilling fra den afgående bestyrelse til de tilskudsgivende
myndigheder.
-- O --

Således vedtaget på bestyrelsesmøderne den 3. april 2019 for Den Selvejende Institution Randers Egnsteater (fond).

Anders Buhl-Christensen

Åse Klith
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§8

Anneline Svelle

Steen Bundgaard

Jan Warrer

Jes Weyhe Grønbæk

Tiltrædes af Randers Kommune:
Randers, den

/

2019

Således ændret og foreløbig vedtaget den 4. februar for af bestyrelsen for Den Selvejende Institution
Randers Egnsteater (fond) samt bestyrelsen for Den Selvejende Institution Randers Teater (fond).
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Søren Pagter

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Jes Weyhe Grønbæk

Søren Boe Pagter

Bestyrelsesformand
På vegne af: Ret & Råd- Grønbæk & Huuse
Serienummer: PID:9208-2002-2-189093310244
IP: 80.163.xxx.xxx
2020-03-16 22:00:26Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-623158879512
IP: 80.163.xxx.xxx
2020-03-17 08:12:41Z

Lisbeth Lindblad Knopper

Henrik Vestergaard

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-126112557166
IP: 85.203.xxx.xxx
2020-03-17 08:53:03Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-124026771169
IP: 91.133.xxx.xxx
2020-03-17 10:53:03Z

Steen Bundgaard

Aase Klith Andersen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-644186421704
IP: 178.157.xxx.xxx
2020-03-17 14:03:06Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-387856809899
IP: 94.145.xxx.xxx
2020-03-17 16:45:19Z

Anders Buhl-Christensen

Jan Warrer

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-026713068930
IP: 93.164.xxx.xxx
2020-03-17 17:57:07Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-331577972102
IP: 91.144.xxx.xxx
2020-03-18 11:53:48Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Anne Line Svelle

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-343875569703
IP: 83.91.xxx.xxx
2020-03-19 03:55:53Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-681377244539
IP: 5.186.xxx.xxx
2020-03-19 06:48:42Z
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Rina Valeur Simonsen

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

