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§1 

Taastrup Amatør Scene (TAS) med hjemsted i Høje-Taastrup Kommune har til formål at formidle og 
fremme teater i Høje-Taastrup Kommune på amatørbasis. 

Foreningen tegnes af Formand og Kasserer 

§2 

Enhver kan blive optaget som medlem 

§3 

Foreningen er opdelt i 4 grupper: 
Voksengruppe: over 19 år 
Ungdomsgruppe: 13-18 år 
Børnegruppe:  8-13 år 
Interessemedlemmer: alle der ikke har ønske om aktiv deltagelse. 

§4 

Medlemmerne kan organiseres på tværs af ovennævnte arbejdsgrupper 

§5 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stemmeberettigede på generalforsamlingen 
er alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Kontingentrestance medfører tab af stemmeret på 
generalforsamlingen. 

§6 

Ordinær generalforsamling afholdes i marts. Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 14 
dage før, med dagsorden. 
Dagsordenen skal indeholde flg. punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Gruppernes beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
5. Indkomne forslag, jf. nedenfor 
6. a. Fastsættelse af kontingent 

b. Fastsættelse af billetpriser 
c. Godkendelse af budget 

7. Valg til bestyrelse 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
9. Evt. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
forinden. 

   

 



§7 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis blot 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
alle medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom og fremkommer med forslag til motiveret 
dagsorden. 
Ekstraordinærgeneralforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Dagsorden skal vedlægges indkaldelse 

§8 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. 

§9 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af TAS. Bestyrelsen består af: 

• Formand 

• Næstformand 

• Kasserer 

• 3 øvrige medlemmer 

Formanden vælges på ulige årstal, næstformand og kasserer på lige årstal. 
På ulige år vælges 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer og på lige år 1 øvrigt bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen supplerer sig selv ved fratræden i valgperioden indtil næste ordinære generalforsamling. 
Utidig afgang af formand og kasserer medfører indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med 
dette som eneste punkt på dagsordenen. 
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen fører protokol på bestyrelsesmøder og protokollens indhold er tilgængeligt for 
medlemmer, men må ikke offentliggøres. 

§10 

Bestyrelsen skal sørge for overholdelse af det på generalforsamlingen vedtagne budget samt 
planlægge fremtidige aktiviteter og budgetter for disse. 
Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til varetagelse af f.eks. repertoire og andre 
gøremål i huset. 
Disse grupper refererer til bestyrelsen, som har den endelige afgørelse. 

Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem, der ikke respekterer TAS’s vedtægter og regler. 
Et ekskluderet medlem har ret til at få sin situation hørt på førstkommende ordinære 
generalforsamling. 

§11 

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales kvartalsvis. 
Medlemskab bliver annulleret, hvis det konstateres, at der skyldes mere end 3 kvartaler. 
Genindmeldelse kan kun ske, hvis eventuel restance ifm. tidligere medlemskab betales.  
Kassereren skal på generalforsamlingen fremlægge liste over antallet af medlemmer i de enkelte 
grupper. 

Medlemmer af TAS kan altid møde op til forestillingerne, hvis der er ledige pladser. 
Interessemedlemmer har altid 2 stk. fribilletter til alle forestillinger. 



§12 

Opløsning af TAS kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette 
ene punkt på dagsordenen, og hvor mindst 4/5 af alle stemmeberettigede medlemmer stemmer for 
det. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

Foreningens midler går til folkeoplysende arbejde i Høje-Taastrup Kommune efter opløsningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

                       

     

 


