Vedtægter
Den selvejende institution
Rottefælden

§1
Institutionens navn er ”Rottefælden”
§2
Institutionens hjemsted er Svendborg kommune.
§3
Formålet er at eje og drive den almennyttige teaterbygning i Caroline Amalielund, beliggende
Caroline Amalie Vej nr. 26, som revy, teater og kulturhus. (samt at stille lokaler til rådighed for det
lokale forenings- og merhvervsliv.) slettes
§4
Institutionen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højest 8 medlemmer
(Bestyrelsesmedlemmerne udpeges således: Svendborg Byråd 2 medlemmer. Svendborg
Teaterforening 1 medlem, Sydfyns Turistforening 2 medlemmer, Folkeoplysningsudvalget 1
medlem) slettes
Bestyrelsen er selvsupplerende. I forbindelse med bestyrelsens sammensætning tilstræbes det ved
udpegning af nye medlemmer, at der er politisk, kulturel, juridisk og regnskabsmæssig viden til
rådighed i bestyrelsen.
(Valgperioden er 4 år, således valgperioden følger byrådets valgperiode) slettes

§5
Bestyrelsen forestår bygningens og institutionens drift. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, og
bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en
protokol.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. For så vidt andet ikke er
Bestemt i nærværende vedtægter, træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I
Tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kræves til vedtægtsændringer et
flertal på mindst 2/3 af de fremmødte.
Enhver vedtægtsændring kræver godkendelse af Svendborg Byråd og Civilretsdirektoratet. I øvrigt
henvises til bestemmelserne i Fondslovens §§ 32-34.
Beslutning om køb eller salg af fast ejendom, optagelse af lån eller påtagelse af garantiforpligtelser
kræver godkendelse af Svendborg Byråd.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Formand og næstformand vælges hvert år i
januar med henblik på kommende år. Genvalg kan finde sted.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ikke vederlagt.
§6
Overskud ved institutionens løbende drift må udelukkende benyttes til almennyttige formål i
Svendborg Kommune.
Institutionen hæfter overfor tredjemand alene med sin formue og der kan ikke gøres personligt
Ansvar gældende overfor enkelte medlemmer af bestyrelsen.
Institutionens tegnes af den samlede bestyrelse. Dog kan bestyrelsen i mindre sager tegnes af
formand og et bestyrelsesmedlem i forening.
§7
Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsens vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at udarbejde årsregnskab og
foretage revision.
Årsregnskab og status for det foregående år, som opgøres i overensstemmelse med god
regnskabsskik, skal i først kvartal fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Eventuelt overskud kan
anvendes til støtte af folkekulturelle aktiviteter i overensstemmelse med institutions formål.
Budget for det kommende regnskabsår forelægges til godkendelse i bestyrelsen i juli kvartal.
Årsregnskab og budget fremlægges til byrådets orientering.

§8
Beslutning om institutionens opløsning skal træffes med et flertal på mindst 2/3 af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.
Opløsning finder sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for solvent
likvidation af aktieselskaber, for så vidt disse er anvendelige. Proceduren for opløsning er i øvrigt
Den samme som for ændring af vedtægter, jvf. § 5.
Et eventuelt overskud skal anvendes til kulturelle formål i Svendborg kommune efter byrådets
beslutning på baggrund af indstilling fra den afgående bestyrelse.
Hvis institutionen ophører, eller hvis formålet ændres væsentligt, forpligtes bestyrelsen til på
begæring af Svendborg Byråd at tilskøde kommunen teaterbygningen Caroline Amalielund,
beliggende Caroline Amalivej Vej 26 til kroner 0.
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