
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. november 2019

 

Vedtægter  
 
PUBLIKUMSORKESTERET  
 
CVR nr.: 38462393  
 

§ 1 Navn og hjemsted 
stk. 1 Foreningens navn er Publikumsorkesteret. 
stk. 2 Foreningens hjemsted er Operaen, Ekvipagemestervej 10, 1438 København K. 

§ 2 Publikumsorkesterets formål 
stk. 1 Publikumsorkesteret har til formål i samarbejde med det Det Kongelige Teater, at 
udbrede kendskabet til musik i almindelighed samt Det Kongelige Teaters repertoire i 
særdeleshed.  
Dette sker ved at holde at antal årlige koncerter i det Det Kongelige Teaters regi 
samt koncerter uden for Det Kongelige Teater. 

stk. 2 Publikumsorkesteret samarbejder med Det Kongelige Kapel, for at understøtte og 
udvikle Publikumsorkesteret musikalsk. 

§ 3 Optagelse af medlemmer 
stk. 1 Som medlem kan optages enhver med interesse for at spille et instrument og som er 
fyldt 12 år.  

stk. 2 Nye medlemmer optages løbende, dog betinget af, at der er en ledig plads i orkesteret 
på det pågældende instrument. 

§ 4 Medlemsdata 
stk. 1 Ved optagelse i orkesteret skal oplyses navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer 
samt fødselsår. (Almindelige personoplysninger) 

stk. 2 Alle modtagne medlemsdata registreres i orkesterets regnskabs- og 
administrationssystem og bruges kun til legitime formål og behandles i overensstemmelse 
med lovgivningen. 

stk. 3 Af sikkerhedsmæssige årsager er der adgangskontrol til Det kongelige Teaters 
bygninger, hvorfor der er obligatorisk indtjekning i forbindelse med orkesterprøver og andre 
arrangementer i Det Kongelige Teaters regi.  

§ 5 Prøver og arrangementer 
stk. 1 Der afholdes en ugentlig orkesterprøve, hvortil alle medlemmer af 
Publikumsorkesteret har mødepligt. 
Afbud til prøver og koncertarrangementer skal meddeles bestyrelsen. 
stk. 2 Bestyrelsen uddelegerer praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med orkesterets 
prøver og koncertaktiviteter til medlemmer af Publikumsorkesteret. 
stk. 3 Grov forsømmelse kan medføre eksklusion af Publikumsorkesteret  
 
§ 6 Placering i orkesteret 
stk. 1 Den musikalske leder afholder passende indplaceringsprøver efter behov. 
 
 
 
 



§ 7 Udmeldelse 
stk. 1. Udmeldelse foretages skriftligt til foreningens bestyrelse med 1 måneds varsel op til 
den 30. juni eller den 31. december.Kontingent betales indtil udmeldelsen er trådt i kraft. 
For meget indbetalt kontingent refunderes ikke. Medlemskabet kan dog ophæves uden 
varsel senest 4 uger efter indmeldelse. 
 
§ 8 Eksklusion 
stk. 1 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for 
Publikumsorkesteret. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer 
endelig afgørelse. 
stk. 2 Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden 
videre. Et hvert skyldigt og forfaldent beløb til orkesteret betragtes som kontingentrestance. 
Genoptagelse i Publikumsorkesteret kan først finde sted, når restancen er betalt. 
 
§ 9 Kontingent, størrelse og opkrævning 
stk. 1 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen og opkræves 
helårligt ved sæsonstart. Nye medlemmer der bliver medlem i løbet af året opkræves 
kontingentet ved indmeldelsen. 

§ 10 Øvrige indtægter 
stk. 1 Alle indtægter der skabes gennem Publikumsorkesterets aktiviteter, tilfalder 
Publikumsorkesterets forening. Det gælder for indtægter ved koncertaktiviteter, fra Gramex, 
sponsorater og fondsmidler. 
stk. 2 Alle indtægter, skabt gennem Publikumsorkesterets aktiviteter, anvendes til gavn for 
orkesteret. 
 
§ 11 Generalforsamlingen 
stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og træffer beslutninger, der 
vedrører foreningen, herunder målsætninger, handlingsplaner og budgetter. 
stk. 2 Stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, som 
ikke er i kontingentrestance. 
stk. 3 Der laves et generalforsamlingsreferat som underskrives af generalforsamlingens 
dirigent.  Referatet skal foreligge senest én måned efter generalforsamlingen. 

§ 12 Ordinær generalforsamling 
stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober måned. 
stk. 2 Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med fire ugers varsel.  
stk. 3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende punkter: 
 
1.Valg af dirigent 
2.Formandens beretning 
3.Aflæggelse af regnskab 
4.Bestyrelsens forslag til budget for næste regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent 
5.Indkomne forslag 
6.Valg af formand 
7. Valg af kasserer 
6.Valg til bestyrelsen, øvrige medlemmer 
7.Valg af suppleanter 
8.Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleant 
10.Eventuelt 
 

 



stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under 
dagsordenens punkt 5, indsendes til bestyrelsen tre uger før generalforsamlingen. De 
modtagne forslag offentliggøres inden generalforsamlingen. 

stk. 5 Der kan kun træffes beslutninger om forhold, der er optaget på dagsordenen, herunder 
indkomne forslag. Der kan ikke træffes nogen beslutninger under punktet eventuelt. 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling  
stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal 
indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. 
stk. 2 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter 
modtagelsen af begæring herom. 
 
§14 Bestyrelsen 
stk. 1 Publikumsorkesteret ledes af en bestyrelse på 3 til 7 personer valgt på 
generalforsamlingen for to år ad gangen. Bestyrelsen varetager foreningens interesser 
udadtil og indadtil og er foreningens daglige ledelse. 
stk. 2 Formanden og indtil 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kassereren og indtil 2 
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 
stk. 3 Går et bestyrelsesmedlem af i utide, indtræder den suppleant, der er først i den 
rækkefølge, som de blev valgt. 
stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand.. 
 
§ 15 Forretningsorden 
stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
stk. 2 Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 
50 % af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
stk. 3 Der føres beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. 
stk. 4 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun 
beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
stk. 5 Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 
stk. 6 Publikumsorkesterets musikalske leder er tilforordnet bestyrelsen. 
 
§ 16 Regnskab og kasserer 
stk. 1 Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. 
stk. 2 Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest to uger før den ordinære 
generalforsamling. 
stk. 3 Indbetalinger og udbetalinger sker gennem kassereren.  
Alle udbetalinger over 2000 kr. skal godkendes af såvel kasserer og et bestyrelsesmedlem 
udpeget af bestyrelsen. 
stk. 4 Foreningens kasserer bogfører samtlige ind- og udbetalinger efter den til enhver tid af 
bestyrelsen godkendte bogføringsmetode. 
Bogføringen skal ske på en sådan måde, at foreningens økonomiske status altid kan aflæses. 
 
§ 17 Formue 
stk. 1 Foreningen skal til enhver tid have en konto i et af bestyrelsen udpeget pengeinstitut. 
stk. 2 Generalforsamlingen træffer beslutning vedrørende anvendelse af et eventuelt 
regnskabsoverskud. 
 
§ 18 Revision 
stk. 1 Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange at se i foreningens 
regnskabsbilag og kassebeholdning. 
stk. 2 Såfremt der konstateres uregelmæssigheder, skal dette uden ophold meddeles 
foreningens bestyrelse. 



 
§ 19 Tegning 
stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.  
stk. 2 Ved ekstraordinære beslutninger, herunder salg og pantsætning af fast ejendom, 
tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. 
 
§ 20 Fuldmagt 
stk. 1 Fuldmagt gives til to bestyrelsesmedlemmer i forening og hvor det ene 
bestyrelsesmedlem er formanden eller kassereren. 
stk. 2 Fuldmagt gives til kassereren og et bestyrelsesmedlem, der ikke er formanden, i 
forhold til benyttelse af netbanksystemer. 
 
§ 21 Hæftelse 
stk. 1 Bestyrelsen har ikke nogen personlig hæftelse og kan ikke hæfte for mere end hvad 
foreningens formue dækker. 

§ 22 Ændring af vedtægter  
stk. 1 Til ændring af foreningens vedtægter skal det vedtages på en generalforsamling hvor 
mindst 50% af medlemmerne er tilstede og hvor 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen 
eller ved en ekstraordinær generalforsamling hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer 
stemmer for. 
 
§ 23. Opløsning 
stk. 1 Skal foreningen opløses, skal det vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal 
blandt samtlige medlemmer. 
stk. 2 Opnås dette flertal ikke, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor 
opløsning af foreningen, kan vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. 
stk. 3 I tilfælde af at Publikumsorkesteret opløses, overdrages eventuel formue og øvrige 
aktiver til velgørende formål. 
 
 

 


