Vedtægter for Brancherådet for Scenedans
15. september 2020

§1
Navn og hjemsted
Stk.1 Foreningens navn:
Brancherådet for Scenedans i Danmark.
Stk. 2 Hjemsted:
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune
§2
Foreningens formål
At synliggøre dansen i det kulturelle landskab både i Danmark og i udlandet
At øge forståelsen for scenedansens egenart og betydning og skabe bedst mulige
vilkår for dens udøvere.
Dette søges opnået ved blandt andet:
- at varetage scenedansens interesser over for Folketinget, ministerier,
kommunalbestyrelser, andre offentlige myndigheder og andre relevante
- at udbygge samarbejdet med beslægtede organisationer på nationalt og
internationalt plan, herunder etablering af samarbejdsaftaler og lignende
- at fremme og styrke branchens infrastruktur og sammenholdet mellem
medlemmerne. Dette gøres bl.a. gennem nedsættelse af arbejdsgrupper og
udvalg.
Brancherådet er et fagligt fællesskab og en ikke partipolitisk landsorganisation for
professionel scenedans.
§3
Medlemskreds
Som medlem af foreningen kan optages enhver person eller institution, der ønsker
at støtte formålet med brancherådet, medmindre bestyrelsen skønner, at
medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed.
Eksisterende medlemmer kan blive ekskluderet af bestyrelsen på samme grundlag.
Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. Hvert medlemskab
giver én stemme på Generalforsamlinger.
Foreningen fører kartotek over medlemmernes navn og e-mail adresse
Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen via Brancherådets
hjemmeside. Foreningen kan modtage frivillig donation
§4
Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes med mindst
3 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.
Stk. 3
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4
Stemmeret på generalforsamlingen har brancherådets medlemmer. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde eller fuldmagt.
Stk. 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års
budget).
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af intern revisor
7. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
8. Evt.
Stk. 6
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal
Stk. 8
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes
inden en måned. Endvidere kan mindst 5 medlemmer skriftlig stille krav om
ekstraordinær generalforsamling.
§5
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af mellem 6 til 8
medlemmer og op til 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad
gangen.
Stk. 2
Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Stk. 3
Næstformand og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
Stk. 4
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede.
Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/
beslutninger.
§6
Regnskab og revision
Stk. 1
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut
Stk. 2
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.
Stk. 3
Regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen
Stk. 4
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§7
Tegningsregler
Stk. 1
Foreningens tegnes af forpersonen og kassereren i forening eller ved en af disse
forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§8
Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§9
Vedtægtsændringer
Stk. 1
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
§ 10
Opløsning
Stk. 1
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til formål der er
i Brancherådets ånd.
Således vedtaget på stiftende ekstraordinær generalforsamling den 15.september
2020
Dirigentens navn og underskrift
David Price
……………………………………………………………
Forperson navn og underskrift
Mikala Bjarnov Lage
……………………………………………………………
På første ekstraordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:

Mikala Bjarnov Lage

Pernille Garde

Helle Bach

Marlene Bonnesen

Jannik Elkær Nielsen

David Price

Marie Brolin-Tani

Camilla Stage

Suppleanter
Carina Raffel

Thomas Nørskov

