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§ 1 - Navn og Hjemsted
1.1 - Foreningens navn er Vildvaerk
1.2 - Foreningen har hjemme i Aarhus Kommune:
c/o: Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G, 1. tv., 8000 Århus C

§ 2 - Formål
Foreningen er en almennyttig forening der har til formål at lave kunstneriske og
kulturelle aktiviteter. Foreningens overordnede formål er:
At skabe koncerter og musikalske scenekunstværker hvori musik og fortælling går op
i en højere enhed og skaber synergi.
At arbejde med projekter hvor kunst og natur mødes med fokus på menneskets
forbindelse og kontakt til naturen og det naturlige fællesskab mennesker imellem.

At udbrede kendskabet, til alverdens folkemusik med ekstra fokus på den nordiske.
Både den traditionelle såvel som den nyligt komponerede.
At skabe, iscenesætte og optræde med koncerter og musikalske scenekunstværker
med afsæt i alverdens folkemusik med ekstra fokus på den nordiske både den
traditionelle såvel som den nyligt komponerede.

At nå bredt ud med sine projekter til alle samfundsgrupper - nationalt såvel som
internationalt.
At undervise og optræde for alle alderstrin og på tværs af alle generationer - med
ekstra fokus på børn.
At arbejde med publikumsdeltagelse og med-skabelse
At undervise professionelle og ikke-professionelle.
At anvende musik og scenekunst til sociale formål.
At tilbyde konsultation.
At bygge lokale og internationale netværker for musik og scenekunst.
At styrke samarbejdet kunstformer imellem.
Eventuelt overskud i foreningen anvendes til almennyttige formål som f.eks.
kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

§ 3 - Formue og Drift
3.1 Ved foreningens stiftelse består dens formue af kr. 0.
3.2 Foreningens drift finansieres ved hjælp af, men ikke begrænset til medlemskontingenter,
projekt- og driftansøgninger, brugerbetaling, billetindtægter, co-produktioner,
samarbejdspartnere, sponsorater, frivillige gaver og hjælp fra frivillige medarbejdere.

§4 - Medlemskab og kontingent
4.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens
kulturelle/almennyttige formål, med mindre bestyrelsen skønner, at medlemskabet kan blive
til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for
generalforsamlingen.
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der modarbejder foreningens formål.
Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.
4.3 Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og kontaktoplysninger (herunder
men ikke begrænset til: adresse, email, telefon - medlemmet kan altid få oplyst hvilke
oplysninger foreningen har registreret).
4.4 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§5 - Organisering
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen hverandet år - genvalg kan finde sted.
5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 1 bestyrelsesmedlem og kasser.
5.4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum tre medlemmer er til stede - heriblandt
enten formanden eller kasseren. Fremmøde kan foregå digitalt.
5.6 Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
5.7 Bestyrelsen ansætter den kunstneriske og administrative ledelse.
Ledelsen skal have den kunstneriske frihed, som nærmere beskrives i teaterlovens § 31,
stk. 2.
5.8 Bestyrelsen beslutter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§6 - Generalforsamlingen
6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned og indvarsles pr.
email til samtlige medlemmer senest 14 dage før.

6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens og ledelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af budget, herunder kontingent
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

6.4 Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
og videresendes af formanden umiddelbart efter modtagelsen til medlemmerne.
6.5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel når minimum 2/3 af
foreningens medlemmer ønsker det eller et flertal i bestyrelsen med angivelse af dagsorden
og en motivation for indkaldelsen.
6.6 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt/simpelt stemmeflertal.
Undtagelse heraf se §9 og §10.

6.7 Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
6.8 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af
dirigenten. Her kan indføres at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede og lign.
6.9 Opstillingsret har foreningens medlemmer.
6.10 Stemmeret har foreningens medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt eller digital
tilstedeværelse.

§7 - Hæftelse og tegning
7.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
7.2 Foreningen tegnes af formanden og den kunstneriske leder i forening.
7.3 Bestyrelsen kan meddele den daglige ledelse prokura, der fastsættes efter nærmere
retningslinjer.
7.4 Optagelse af lån, køb, salg og pantsætningen af fast ejendom skal godkendes af
bestyrelsen.

§8 - Regnskab
8.1 Regnskabsåret er 1/1-31/12. Første regnskabsår er fra den stiftende generalforsamling
til den 31/12.
8.2 Regnskabet består af men er ikke begrænset til driftsregnskab, status samt bestyrelsens
beretning.
8.3 Foreningen må ikke være formueskabende.

§9 - Vedtægtsændring
9.1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
9.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.

§10 - Opløsning
10.1 Foreningen kan kun opløses med 2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
10.2 Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor
formålsparagraffen.
10.3 Ingen del af foreningens formue må tilfalde medlemmerne.

§11 - Datering
11.1 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 14.juni 2020

