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§1 

Den selvejende institution ’Teatret Zeppelin’ har hjemsted i Københavns Kommune. 

Så længe institutionen modtager driftstilskud fra en eller flere offentlige myndigheder, er 

institutionen undtaget Fondsloven. Det drejer sig om fonde, som er undergivet et sådant 

offentligt tilsyn og en økonomisk kontrol, at der ikke er behov for, at fondene også undergives 

reglerne i fondslovgivningen, jf. Fondslovens § 1, stk. 4. Som eksempler på sådanne fonde kan 

nævnes: 

Selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er 

undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller 

bestemmelse udstedt i henhold til anden lovgivning, jf. Fondslovens § 1, stk. 4, nr. 6. 

Bestemmelsen omfatter bl.a. teaterinstitutioner, museer, lette kollektivboliger, 

ungdomsboliger og ældreboliger. 

Institutionen anmeldes dog til notering i Erhvervsstyrelsens register, jf. Lov nr. 262 af 

16/03/2016. 

 

§2 

Institutionens formål er at drive scenekunstvirksomhed og dertil relaterede aktiviteter. 

Institutionen vil på et kunstnerisk og professionelt niveau præsentere, udvikle og forny en 

scenekunstform, der giver børn og voksne fællesoplevelser. 

 

§3 

Økonomiske midler til institutionens drift søges dækket gennem offentlige tilskud, fonde og 

entréindtægter.  

Ved institutionens stiftelse bestod dens formue af overførsel af samtlige aktiver og passiver, 

herunder egenkapital på ca. kr. 900.000 fra Foreningen Teatret Zeppelin.  

 

Stk. 2 

Al evt. genereret økonomisk overskud går til udvikling af kunsten på scenen. Overskud 

henlægges udelukkende med opsætning af nyproduktioner eller anden udvikling af scenekunst 

for øje.  

 

§4 

Teatrets bestyrelse, hvori ledelsen af institutionen ikke må have sæde, består af en 

selvsupplerende bestyrelse på 5-7 medlemmer. 

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer formand og næstformand. 

Bestyrelsen fungerer i en periode på 4 år, og funktionsperioden følger institutionens 

regnskabsår. Genvalg for en funktionsperiode kan finde sted. 

 

Stk. 2 

Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer i en funktionsperiode skal suppleringsvalg finde sted, 

gældende for den resterende funktionsperiode. Dog kan dette fraviges, hvis den resterende 

bestyrelse består af 5 eller flere medlemmer. 

 

Stk. 3 

Når der sker udskiftning ved ind- eller udtræden af bestyrelsen, skal den offentlige 

hovedtilskudsyder straks orienteres skriftligt med angivelse af den ind- eller udtrådtes navn, 

adresse og personnummer. 

 

Stk. 4 

Bestyrelsen ansætter/udpeger en ledelse, som skal dække den administrative, økonomiske, 

strategiske og kunstneriske ledelse af teatret. Ledelsen refererer til bestyrelsen, som er 

teatrets øverste myndighed. Teatrets bestyrelse og ledelse skal tilsammen have de nødvendige 

teatermæssige, administrative og økonomiske forudsætninger for at lede teatret. 
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§5 

Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden, som ved ændringer skal godkendes af 

samtlige bestyrelsesmedlemmer for at være gyldig. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg 

eller udpege personer til løsning af specielle opgaver. 

 

§6 

Bestyrelsen har i henhold til Bekendtgørelse af lov om scenekunst det økonomiske ansvar for 

driften, samt for at offentlige tilskud til teatervirksomheden anvendes efter deres formål. 

Herudover påser bestyrelsen, at den udpegede kunstneriske leder opfylder Bekendtgørelse af 

lov om scenekunsts krav, samt de af teatret indgåede aftaler om kunstnerisk profil med den 

offentlige hovedtilskudsgiver. 

 

§7 

Bestyrelsen træffer alle overordnede beslutninger om ansættelser, afskedigelser, lønninger og 

honorarer vedr. teatrets ledelse og de af bestyrelsen særligt udpegede personer til løsning af 

særlige opgaver.  

Teatrets ledelse/en leder kan kun afskediges, når 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer for. 

 

Stk. 2 

Bestyrelsen træffer ligeledes alle overordnede beslutninger i forhold til vedtægtsændringer, 

køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån. 

 

Stk. 3 

Derudover træffer bestyrelsen efter indstilling fra teatrets ledelse alle overordnede 

beslutninger med hensyn til budget og regnskab. 

 

Stk. 4 

Bestyrelsen må jf. Bekendtgørelse af lov om scenekunst ikke uden kulturministerens 

godkendelse gøre indskrænkninger i ledelsens/den kunstneriske leders ret til frit og 

uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og alle øvrige kunstneriske 

spørgsmål. 

 

§8 

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder minimum 4 gange årligt, hvoraf årets sidste møde 

benævnes ’Årsmøde’, og ellers så ofte det er nødvendigt for at følge teatervirksomheden og 

udøve de funktioner, som ifølge disse vedtægter er pålagt bestyrelsen. 

 

Stk. 2 

Møder derudover skal afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det. 

 

Stk. 3 

Teatrets ledelse holder bestyrelsen underrettet om for bestyrelsen relevante nyheder via et 

skriftligt nyhedsbrev minimum ni gange årligt. 

 

§9 

Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker med mindst 8 dages varsel med angivelse af en 

dagsorden. I påtrængende tilfælde kan varslet på de 8 dage dog forkortes. 
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§10 

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 

Til beslutningsdygtighed kræves det, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet, 

samt at alle bestyrelsens medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. 

 I tilfælde af fravær er det muligt for et medlem af bestyrelsen at brevstemme. 

Stemme kan også afgives via e-mail, som sendes til bestyrelsesformanden. 

Bestyrelsesformanden skal derpå overfor afsender og den øvrige bestyrelse bekræfte 

modtagelsen af stemmen. 

 

§11 

Over alle møder i bestyrelsen føres referat/protokol, der senest 14 dage efter mødet udsendes 

til bestyrelsesmedlemmerne. 

Teatrets ledelse deltager i bestyrelsens møder og fungerer som sekretær for bestyrelsen. 

Indsigelse mod protokollater skal fremsættes inden 14 dage efter disses udsendelse. 

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste 

bestyrelsesmøde. 

  

§12 

Mens institutionen er berettiget til støtte fra en eller flere offentlige myndigheder i henhold til 

Bekendtgørelse af lov om scenekunst, hæfter den alene med sin formue for de forpligtelser, 

som bestyrelsen lovligt pådrager institutionen, og institutionen skal ikke anmeldes overfor 

Erhvervsstyrelsen. 

Ophører den offentlige støtte, er institutionen ikke længere omfattet af ovennævnte fritagelse 

og må herefter opfylde Fondslovens krav.  

 

§13 

Teatret forpligtes ved underskrift af teatrets ledelse og bestyrelsesformand, der tillige 

repræsenterer institutionen overfor de tilskudsgivende myndigheder og andre myndigheder. 

Bestyrelsesformanden kan meddele prokura til en eller flere ledere ved sit fravær. 

 

Stk. 2 

Ved lånoptagelse eller køb og/eller salg af fast ejendom eller automobiler tegnes institutionen 

af den samlede bestyrelse. 

 

§14 

Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31.december. 

 

§15 

I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsrapport for teaterdriften i det afregnede år 

indeholdende ledelseserklæring, protokol, beretning samt regnskab.  

 

§16 

Den af en registreret eller statsautoriseret revisor reviderede årsrapport behandles af 

bestyrelsen inden udgangen af hvert års marts måned. 
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§17 

Det påhviler bestyrelsen, at der til hovedtilskudsyder og evt. øvrige tilskudsgivende 

myndigheder rettidigt indsendes: 

 

a) Revideret regnskab 

b) Revisionsprotokol 

c) Årsrapport 

d) Budget for den følgende sæson 

e) Eventuel tilskudsansøgning 

f) Enhver oplysning om teatervirksomhedens økonomi, som måtte blive forlangt af de 

pågældende myndigheder. 

 

Bestyrelsen kan pålægge ledelsen at udføre ovenstående opgaver, som dog altid skal 

godkendes af bestyrelsen efter udfærdigelse. 

 

§18 

Ændringer i bestyrelsens sammensætning og ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, når 

2/3 af bestyrelsen stemmer for forslaget. Samme regler gælder for forslag om institutionens 

ophævelse og likvidation. 

 

§19 

Beslutninger truffet i henhold til § 18 om ændringer i bestyrelsens sammensætning og 

ændringer af vedtægterne eller institutionens ophævelse og likvidation skal for at være gyldige 

godkendes af den offentlige tilskudsyder. 

 

§20 

Ved institutionens ophævelse anvendes dens eventuelle nettokapital til andet 

scenekunstformål efter indstilling af dens sidst afgåede bestyrelse og efter godkendelse af den 

offentlige tilskudsyder. 

 

§21 

Nærværende vedtægter vil være at forelægge den offentlige tilskudsyder til godkendelse. 

 

 

 

 

København, den 17. november 2019 

 

 

Underskrevet af institutionens bestyrelse under angivelse af: 

 

 

 

 
 

 

UNDERSKRIFTER SKJULT 


