
Vedtægter	  for	  foreningen	  Liveart.dk	  
	  
§1	  Foreningens	  navn	  er	  Liveart.dk	  	  
	  
§2	  Foreningens	  hjemsted	  er	  Københavns	  kommune.	  	  
	  
§3	  Liveart.dk	  er	  dedikeret	  til	  at	  fremme	  liveart,	  performance	  kunst,	  
eksperimenterede	  teater	  og	  performativ	  kunst	  i	  Danmark	  og	  søger	  at	  nedbryde	  
muren	  mellem	  scenekunst	  og	  visuel	  kunst.	  Til	  dette	  formål	  anvender	  Liveart.dk	  
store	  mængder	  af	  internationale	  kunstnere.	  
	  
§4	  Ved	  foreningens	  stiftelse	  består	  dens	  formue	  af	  50.000	  kr.	  (støtte	  fra	  
Teaterrådet)	  	  
	  
§5	  Som	  medlem	  af	  foreningen	  kan	  optages	  enhver,	  som	  ønsker	  at	  støtte	  
foreningens	  kulturelle	  formål,	  med	  mindre	  styrelsen	  skønner,	  at	  medlemskabet	  
kan	  blive	  en	  væsentlig	  ulempe	  for	  foreningens	  virksomhed.	  Styrelsen	  afgørelse	  
kan	  indbringes	  for	  generalforsamlingen.	  Foreningen	  fører	  kartotek	  over	  
medlemmernes	  navne	  og	  adresser.	  	  
	  
§6	  For	  foreningens	  forpligtelser	  hæfter	  alene	  foreningens	  formue.	  Styrelsen	  
sørger	  for,	  at	  foreningens	  fulde	  navn	  oplyses,	  når	  der	  indgås	  aftaler	  på	  
foreningens	  vegne.	  Foreningen	  tegnes	  af	  3-‐7	  styrelsesmedlemmer	  i	  foreningen.	  	  
	  
§7	  Foreningen	  ledes	  af	  en	  styrelse	  på	  3-‐7	  medlemmer	  efter	  generalforsamlingens	  
nærmere	  bestemmelser.	  Valgene	  gælder	  indtil	  næste	  generalforsamling	  i	  ulige	  år	  
(2013,	  2015,	  2017	  osv.).	  Styrelsen	  vælger	  blandt	  sine	  medlemmer	  en	  formand	  og	  
kasserer.	  	  
	  
§8	  	  Styrelsen	  påser,	  at	  foreningen	  drives	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  for	  
teatervirksomheden	  gældende	  lovgivning	  og	  i	  øvrigt	  i	  overensstemmelse	  med	  
lovgivningens	  krav.	  	  Styrelsen	  kan,	  såfremt	  der	  er	  økonomi	  til	  det,	  ansætte	  en	  
administrativ	  ledelse	  og	  i	  visse	  tilfælde	  en	  faglig	  /kunstnerisk	  ledelse.	  Såfremt	  
styrelsen	  ønsker	  at	  ansætte	  en	  ledelse,	  vil	  dennes	  ansættelsesvilkår	  blive	  
indstillet	  til	  godkendelse	  af	  Teaterrådet.	  Ledelsen	  skal	  have	  den	  kunstneriske	  
frihed,	  som	  er	  nærmere	  beskrevet	  i	  teaterloven	  §31,	  stk.	  2.	  	  
	  
§9	  	  Generalforsamlinger	  indkaldes	  ved	  almindeligt	  brev	  til	  hvert	  medlem.	  De	  
indkaldes	  med	  mindst	  14	  dages	  og	  højst	  4	  ugers	  varsel.	  Ordinær	  general-‐
forsamling	  holdes	  hvert	  år	  i	  april.	  På	  denne	  skal	  styrelsen	  fremlægge	  
årsberetningen,	  regnskabet	  skal	  godkendes,	  eventuelt	  kontingent	  for	  det	  
følgende	  år	  vedtages,	  der	  skal	  vælges	  styrelse	  og	  revisor	  (disse	  vælges	  for	  
perioden	  indtil	  næste	  ordinære	  generalforsamling),	  samt	  behandles	  andre	  
forslag,	  som	  har	  været	  angivet	  i	  dagsordenen.	  Forslag	  fra	  medlemmer	  skal	  
indgives	  inden	  4	  dage	  før	  generalforsamlingen	  afholdes.	  Ekstraordinær	  
generalforsamling	  holdes,	  når	  det	  skriftligt	  forlanges	  af	  10%	  af	  medlemmerne.	  	  
	  
§10	  Foreningens	  regnskabsår	  er	  1.	  januar	  til	  31.	  December.	  Første	  regnskabsår	  
er	  fra	  den	  stiftende	  generalforsamling	  til	  det	  følgende	  år.	  Regnskabet	  består	  af	  



driftsregnskab,	  status	  og	  styrelsens	  årsberetning.	  Regnskabet	  revideres	  af	  en	  af	  
generalforsamlingen	  valgt	  revisor.	  Såfremt	  foreningen	  har	  modtaget	  
støttemidler	  fra	  fonde	  og	  puljer	  som	  overstiger	  i	  alt	  1.000.000	  DKK	  eller	  500.000	  
DKK	  for	  enkelte	  projekter,	  vil	  regnskabet	  blive	  revideret	  af	  en	  statsautoriseret	  
eller	  registreret	  revisor,	  der	  i	  sin	  revisions-‐påtegning	  skal	  udtale	  sig	  om,	  hvorvidt	  
modtagne	  støttemidler	  synes	  anvendt	  efter	  formålet.	  Såfremt	  foreningen	  
modtager	  støtte	  fra	  Teaterrådet,	  vil	  der	  straks	  blive	  orienteret	  skriftligt	  om	  
nyvalg	  af	  revisor.	  	  Inden	  en	  uge	  efter	  generalforsamlingens	  godkendelse	  af	  
regnskabet	  vil	  dette	  blive	  indsendt	  med	  styrelsens	  og	  revisors	  underskrifter	  til	  
Teaterrådet,	  såfremt	  foreningen	  modtager	  støtte	  herfra.	  Det	  vil	  da	  stå	  rådet	  frit	  
for	  at	  afkræve	  styrelsen	  og	  revisor	  alle	  ønskede	  oplysninger	  til	  yderligere	  
belysning	  af	  foreningens	  økonomiske	  situation	  og	  støttemidlers	  anvendelse.	  	  
Såfremt	  foreningen	  modtager	  støtte	  fra	  primær-‐	  eller	  amtskommuner,	  vil	  
regnskabet	  inden	  for	  samme	  frist	  tilsendes	  disse,	  og	  de	  har	  samme	  krav	  på	  
oplysninger	  som	  beskrevet	  ovenfor.	  Teaterrådet	  kan	  offentliggøre	  regnskabet.	  	  
	  
§11	  	  
Vedtægtsændringer	  kræver	  et	  flertal	  på	  2/3	  af	  de	  fremmødte	  medlemmer	  på	  to	  
af	  hinanden	  efterfølgende	  generalforsamlinger,	  der	  holdes	  med	  mindst	  4	  ugers	  
mellemrum.	  Såfremt	  foreningen	  modtager	  støtte	  fra	  Teaterrådet,	  vil	  
ændringerne	  først	  være	  gyldige,	  når	  de	  er	  blevet	  godkendt	  af	  Teaterrådet.	  Der	  vil	  
blive	  ansøgt	  om	  rådets	  godkendelse,	  senest	  når	  der	  indkaldes	  til	  den	  anden	  
generalforsamling.	  	  
	  
§12	  	  
Der	  vil	  fra	  foreningens	  side	  blive	  ført	  protokol	  over	  både	  styrelsesmøder	  og	  
generalforsamlinger.	  Teaterrådet	  kan,	  såfremt	  foreningen	  modtager	  støtte	  
herfra,	  til	  enhver	  tid	  få	  indsigt	  i	  protokollerne.	  	  
	  
§13	  	  
Ved	  foreningens	  eventuelle	  opløsning,	  vil	  ingen	  del	  af	  dennes	  formue	  tilfalde	  
foreningens	  medlemmer.	  Formuen	  vil	  blive	  brugt	  til	  kulturelle	  formål	  efter	  
generalforsamlingen	  og	  efter	  nærmere	  beslutning	  af	  Teaterrådet,	  hvis	  der	  er	  
modtaget	  støtte	  herfra,	  samt	  fra	  de	  primær-‐	  eller	  amtskommuner,	  hvorfra	  der	  
eventuelt	  er	  modtaget	  støtte.	  	  
	  
Således	  er	  ovenstående	  blevet	  vedtaget	  på	  generalforsamling	  i	  Colbjørnsensgade	  
12	  den	  23.	  April	  2013,	  hvor	  som	  styrelse	  valgtes:	  Steen	  Madsen,	  Mette	  Garfield	  
og	  Matthias	  Hvass	  Borello.	  	  
	  
Formand	  	  
	  
	  
	  


