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Vedtægter for Svendborg Teater 

§ 1

Den selvejende institution ”Svendborg Teater”, der har hjemsted og værneting i Svendborg, har 
til formål at drive teaterbygningen, Teatergade, Svendborg. 
Institutionen ejer ejendommen matr. nr. 324-c, Svendborg Bygrunde af areal 751m2, hvorpå 
teateret er beliggende. 

§ 2

Institutionen ejer og er forpligtet i forhold til de aktiver og passiver, som det for hvert 
regnskabsår udarbejdede og reviderede regnskab udviser. 
Institutionens kapital kan forøges ved gaver, ved kapitalens udbytte og ved overskud af den 
virksomhed som institutionens driver. 
Kapitalen kan anvendes til erhvervelse af de nødvendige driftsmidler, og hvad der i øvrigt hører 
til teaterets drift, ligesom der kan disponeres over kapitalen til den løbende drift. 
Der kan ikke udbetales udbytte af institutionens midler. 
Såfremt institutionen måtte blive ejer af midler udover, hvad der indestår i institutionens 
driftsmidler og i institutionens faste ejendom og udover, hvad der måtte anses for nødvendigt til 
institutionens drift, vil sådan kapital være at anbringe i værdipapirer, i hvilke myndiges båndlagte 
kan anbringes eller indskud i dansk bank eller sparekasse samt i egen fast ejendom. 
Værdipapirerne skal så vidt muligt noteres på navn som tilhørende institutionen. 

§ 3

Institutionens kapital forvaltes og dens virksomhed ledes af en bestyrelse. 
For institutionens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, medens der ikke er nogen personlig 
forpligtelse for den selvejende institutions bestyrelse eller andre. 

§ 4

Svendborg Teaters bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Borgerforeningens 
bestyrelse. Yderligere to medlemmer udpeges af Svendborg Teaterforenings bestyrelse. Et 
femte medlem udpeges samstemmende af Borgerforeningens bestyrelse og Svendborg 
teaterforenings bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. 
Første bestyrelsesperiode: marts 2020 – marts 2022.  Såfremt et medlem udtræder af 
bestyrelsen i løbet af en bestyrelsesperiode, udpeges et nyt medlem straks. 
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Formanden indkalder med rimeligt varsel 
til bestyrelsesmøder, når denne skønner, der er behov herfor, eller når et andet 
bestyrelsesmedlem ønsker det, dog mindst en gang årligt. Indkaldelsen skal indeholde 
dagsorden for mødet. 
Bestyrelse, der træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal – jfr. dog stk. 5 – er 
beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør 
formandens stemme, henholdsvis næstformandens, stemme udslaget. 
I forbindelse med konstituering udpeger bestyrelsen et medlem, der er har en særlig 
forpligtigelse til at holde sig løbende orienteret om teatrets økonomi.
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Til køb, salg og pantsætning af ejendom, herunder dispositioner over evt. ejerpant, kræves dog 
et flertal. Dispositionen skal ligeledes godkendes af Svendborg Byråd. 

§ 5

Bestyrelsen påser, at institutionens formål, jfr. § 1, følges, og bestyrelsen handler på 
institutionens vegne i alt, hvad der vedrører driften. 
Bestyrelsen har bl.a. beføjelse til at udleje teaterbygningen, antage fornøden medhjælp, og den 
kan meddele prokura eller anden handlingsfuldmagt, træffe bestemmelse om alle spørgsmål 
vedrørende anskaffelser, reparationer, ombygninger, ligesom den træffer beslutning om køb, 
salg og pantsætning af fast ejendom. 
Institutionen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand. Ved køb, salg eller pantsætning 
af fast ejendom skal dog foruden formanden yderligere to andre bestyrelsesmedlemmer 
underskrive. 

§ 6

Formanden skal forud for hvert regnskabsår til bestyrelsens godkende forelægge budget over 
virksomhedens drift, dens forventede indtægter og udgifter, status og likviditetsoversigt. Det 
påhviler formanden snarest at meddele bestyrelsen enhver fra budgettet væsentlig afvigelse, 
som måtte kunne påregnes eller forudses at indtræffe. Regnskabsåret for den selvejende 
institution er kalenderåret. 
Det afsluttende års regnskab med status revideres af Svendborg Kommunes revision og 
forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift senest tre måneder efter regnskabsårets 
udløb og indsendes derefter forsynet med revisors påtegning i to enslydende eksemplarer til 
Svendborg Kommune. 

§ 7

Vedtægtsændringer kan vedtages af bestyrelsen for så vidt et flertal af samtlige medlemmer 
stemmer herfor.  

§ 8

Dersom institutionens formål ikke mere lader sig fremme, kan bestyrelsen, for så vidt mindst 3 
af dens medlemmer stemmer derfor, træffe beslutning om, at institutionens virksomhed skal 
ophøre, og på hvilken måde institutionens formue skal finde anvendelse for dansk teater. 
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