
 
 
 
 
 

 
VEDTÆGTER 

 
for 

 
Aveny-T Fonden  

 
 

UDKAST TIL ÆNDRINGER AF PUNKT 6.1 og 8.1 
 
 
1  Navn, hjemsted og stifter 
1.1 Fondens navn er Aveny-T Fonden. Fondens binavn er Aveny Teatret 

ERF. 
 
1.2 Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 

 
1.3 Fonden er stiftet af Frederiksberg Kommune.  
 
2. Formål og retslige grundlag 
2.1 Fondens formål er at bevare og videreudvikle et godt teatermiljø på teatret 

beliggende Frederiksberg Allé 102, 1820 Frederiksberg C. Fonden skal 
som led i dette formål producere og drive teater samt medvirke til at skabe 
bedre rammer for teater og andre kulturelle aktiviteter med udgangspunkt 
i teatret på Frederiksberg Allé 102.   
 
Fondens overskud i et givent år skal primært bruges til at styrke teatret på 
Frederiksberg Allé 102, 1820 Frederiksberg C, således at der kan bibe-
holdes en høj standard og et højt kulturelt aktivitetsniveau. 
 

2.2 Det retslige grundlag for Fonden er lov om Erhvervsdrivende Fonde. Be-
styrelsen skal dog være berettiget til at søge Fonden undtaget fra loven, 
såfremt betingelserne herfor måtte være tilstede. 
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3. Grundkapital og forhold til stifterne 
3.1 Fonden har en grundkapital på kr. 300.000. Grundkapitalen er tilvejebragt 

ved kontant indskud af Frederiksberg Kommune.  
 
3.2 Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse 

med stiftelsen ud over, hvad der måtte fremgå af nærværende vedtægter, 
og Fondens formue kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.  

 
4. Bestyrelsen 
4.1 Fonden ledes af en bestyrelse, der skal bestå af 6 medlemmer, der sam-

mensættes som anført nedenfor. 
 
Medlemmer der udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 

4.2 2 af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Frederiksberg Kommunalbesty-
relse. Disse 2 medlemmer udpeges for en 4-årig periode, der skal svare til 
den kommunale funktionsperiode. Indeværende funktionsperiode udlø-
ber den 31. december 2017, og næste udpegning skal således ske for pe-
rioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.  
 
Medlemmer, der udpeges ved selvsupplering 

4.3 De 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen selv. Eventu-
elle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager ikke i udpegning 
af bestyrelsesmedlemmer, ligesom et bestyrelsesmedlem ikke kan 
stemme for genudpegning af sig selv. For udpegning af disse 4 medlem-
mer gælder punkt 4.3.1. til 4.3.4.  
 

4.3.1 De 4 bestyrelsesmedlemmer skal tilsammen repræsentere kulturel og er-
hvervsmæssig indsigt. Ved udpegning skal der lægges særlig vægt på te-
atermæssig, erhvervsmæssig, juridisk, økonomisk og/eller anden bag-
grund med relevans for drift af et teater. 
 

4.3.2 De 4 bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige i forhold til Frederiks-
berg Kommune. De må således ikke være ansat i Frederiksberg Kom-
mune eller på anden vis stå i et særligt afhængighedsforhold til Frederiks-
berg kommune. 
 

4.3.3 De 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år ad gangen, 
idet en udpegningsperiode udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet 
i et lige år. Udpegning skal ske således, at halvdelen af bestyrelsen udpe-
ges hvert andet år (i lige år). Første gang og for perioden, der starter ved 
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stiftelsen pr 1. januar 2017, sker udpegningen af 2 af medlemmerne dog 
kun for perioden, der udløber ved årsregnskabsmødet i 2018.  
 

4.3.4 Genudpegning kan finde sted, men dog maksimalt 2 gange, og normalt 
bør bestyrelsesmedlemmerne ikke udpeges for mere end 2 på hinanden 
følgende perioder.  

 
Øvrige forhold 

4.4 Afgår et bestyrelsesmedlem før udløb af den pågældendes udpegningspe-
riode, skal der uden ugrundet ophold udpeges et nyt bestyrelsesmedlem 
for den resterende udpegningsperiode.  

 
4.5 I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet i et lige år afholder be-

styrelsen et møde, hvor bestyrelsen af sin midte vælger en formand for 
bestyrelsen. Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand.  

 
4.6 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder skal afhol-

des efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem, Fondens direktør samt Fon-
dens revisor kan forlange, at der indkaldes til afholdelse af bestyrelses-
møde. 

 
4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 del af bestyrelsens medlemmer 

er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

 
4.8 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen skal 

underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som 
ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført 
protokollen. 

 
4.9 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, der nærmere fastsætter 

udførelsen af bestyrelsens opgaver, og som for at være gyldig skal god-
kendes af den samlede bestyrelse.  

 
4.10 Medlemmerne af bestyrelsen modtager et vederlag for bestyrelsesarbej-

det, som skal være rimeligt under hensyn til hvervets art og arbejdets om-
fang.  
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5. Direktør 
5.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af fon-

den og teatrets drift. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisnin-
ger, som bestyrelsen fastsætter.  

 
5.2 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig på bestyrelsesmøderne, 

men har ikke stemmeret på disse. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde 
træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.  

 
6. Årsregnskabsmøde 
6.1 Fonden skal afholde et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde) hvert 

år inden udgangen af marts, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrap-
port for det seneste regnskabsår. 

 
6.2 Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Dan-

mark efter bestyrelsens bestemmelse. 
 
6.3 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende: 

1) Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden. 

2) Godkendelse af fondens årsrapport. 

3) Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fon-
den, uddelinger i henhold til vedtægten eller dækning af under-
skud i henhold til den godkendte årsrapport. 

4) Eventuel udpegning/genudpegning af nye medlemmer til besty-
relsen i henhold til pkt. 4.3. (kun i lige år). 

5) Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen for det forgangne år. 

6) Valg af revisor. 
 
7. Anbringelse af midler og anvendelse af overskud  
7.1 Det er bestyrelsens ansvar, at fondens midler til enhver tid er anbragt på 

forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som 
til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast. 

 
7.2 Der kan af årets overskud foretages hensættelser til ikke konkretiserede 

vedtægtsmæssige formål.  Fonden er almennyttig og kan støtte andre te-
ater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg. 
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8. Regnskabsår 
8.1 Fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december.  Fondens første regn-

skabsår løber fra 1. januar 2017 til 30. juni 2017. 
 
9. Årsrapport og revision af årsregnskabet 
9.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser. 
 
9.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens 

aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. 
 

9.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen. 
 
9.4 Fondens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor 

vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg 
kan finde sted. 

 
10. Tegningsregel 
10.1 Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med direktøren, af 

2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. 
 
11. Ændring af vedtægten 
11.1 Ændring af vedtægten kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af 

bestyrelsen stemmer for. Ændring af formålsbestemmelsen kræver end-
videre, at Frederiksberg Kommune giver sit samtykke hertil.  

 
11.2 En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver også tilladelse 

fra fondsmyndigheden. 
 
12. Opløsning af fonden  
12.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige 

medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt at Frederiksberg Kommune 
giver sit samtykke hertil. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen 
til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af 
fonden. 

 
12.2 En opløsning af fonden kræver også tilladelse fra fondsmyndigheden. 
 
12.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse 

med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt, 
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skal midlerne anvendes til at støtte andre teater- og kulturrelaterede initi-
ativer eller institutioner på Frederiksberg. 

 
12.4 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndighe-

den. 
 
 
Således godkendt i forbindelse med stiftelsen  
 
Dato: 26. januar 2017  
 
 
 
_________________________________________ 
 
 


