
Vedtægter for foreningen 
Esbjergspillene 
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Formål 

Foreningens formål er at sikre og forestå, at der jævnligt og helst 1 gang årligt, opføres historiske spil i 
Esbjerg. 
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Hjemsted 

Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune, og dens adresse er formandens. 

S3 

Medlemskab 

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af 
bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den 
ordinære generalforsamling. Kontingentet skal være indbetalt senest inden den årlige generalforsamling 
starter. 

54 

Ønsker man ikke videre medlemskab betaler man ikke kontingent efterfølgende. Ønsker man at melde sig 
ud før næstkommende generalforsamling henvender man sig til bestyrelsen. 

55 

Bestyrelsen 

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelses på 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. 

Samtidig vælges 2 suppleanter som vælges for et år ad gangen 

Bestyrelsen er valgt for en periode af 2 år. Hvert år afgår 3, hhv. 4 medlemmer og 2 suppleanter. 
Afgangsordenen bestemmes af rækkefølgen, i hvilken medlemmerne er valgt, og ellers ved lodtrækning. 

På den konstituerende generalforsamling, der afholdes den 2. marts 1988, vælges første bestyrelse og 
suppleanter for en 2-årig periode, idet dog 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg ved 
førstkommende ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger blandt sine medlemmer 
en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre 
bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er 
til stede. 

I tilfælde af stemmelighed udgør formandens, i dennes forfald den fungerende formands, stemme, 
udslaget. 

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol/referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. 



Til varetagelse af specielle opgaver i forbindelse med opførelse af Esbjergspil nedsættes relevante 
arbejdsudvalg, der etableres efter bestyrelsens anvisning. 

56 

Regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Regnskabet, der forelægges den ordinære generalforsamling, skal være revideret af 1 uden for bestyrelsen 
valgt revisor 

Revisor og en suppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 

Foreningens likvide formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut og skal være rentebærende, bortset 
fra eventuel mindre kassebeholdning. 

57 

Generalforsamlinger 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal 
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal 
indkaldes, når mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det; i sidste tilfælde 
senest månedsdagen efter begæringens modtagelse. 

Generalforsamlinger indkaldes pr mail med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel til såvel ordinære 
som ekstraordinære generalforsamlinger. Skulle der være medlemmer der ikke har en mailadresse 
modtager de indkaldelse pr. brev. 

Forslag til dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før 
varslet generalforsamling. 

58 

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af 
vedtægterne fastsatte grænser. 

59 

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem 
af bestyrelsen. 

510 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 



511 

Generalforsamlingens beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. 

Stemmeafgivning forudsætter personligt fremmøde og at der er betalt kontingent inden 
generalforsamlingen starter. Hvert medlem har én stemme. 

Når dirigenten finder det formålstjenligt, eller mindst 5 tilstedeværende medlemmer forlanger det, skal 
afstemningen være skriftlig. 

TII varetagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af 
foreningens medlemmer er mødt, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. Er mindre end 2/3 
mødt, men mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen snarest til en ny 
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, uanset antallet af fremmødte, når mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer herfor. 

512 

I tilfælde af foreningens opløsning skal dens eventuelle nettoformue tilfalde kulturelle formål i Esbjerg 
Kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse. 
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Tegning — hæftelse 

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kasseren. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen personlig hæftelse for foreningens forpligtelse. 

Vedtaget / Revideret på ekstraordinær generalforsamlingen den 21.4.2017 
( sidst revideret 16.2.2015 / 21.5 2013 / 25.5.2009 / 6.10.1998) 
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