Vedtægter for
RANDERS PHILHARMONISKE SELSKAB - RANDERS
KAMMERORKESTER
Værket, Mariagervej 6, 8900 Randers Tlf. 86 41 28 33
Medlemsforeningen bag Randers Kammerorkester

§1
Selskabets navn er Randers Philharmoniske Selskab – Randers Kammerorkester. Selskabets hjemsted er:
Randers Kommune.

§2
Selskabets formål er at drive og udvikle Randers Kammerorkester og herved fremme interessen for lødig
musik, herunder gennem samarbejde med skoler og institutioner m.v.
Som medlem kan optages enkeltpersoner, firmaer samt offentlige og private institutioner, der kan tilslutte sig
Selskabets formålsparagraf.

§3
Selskabets økonomi hviler bl. a. på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Entreindtægter ved koncertvirksomhed.
Betaling for musikvirksomhed udført af orkesterets medlemmer i.h.t. aftale.
Betaling for transmissioner i radio, fjernsyn m.v.
Afgifter vedr. de af orkesteret indspillede plader, bånd m.v.
Betaling for undervisningsvirksomhed udført af orkesterets ansatte.
Medlemsbidrag.
Støtte i.h.t. ansøgning fra fonde, legater, sponsorer samt annoncering.
Gaver og testamentariske gaver.
Tilskud fra statslige og kommunale myndigheder.

§4
Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Ekstraordinær
generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller mindst 1/3 af Selskabets stemmeberettigede
medlemmer. Sidstnævnte gruppe må indgive skriftlig begæring om den ekstraordinære generalforsamlings
indkaldelse til bestyrelsen, bilagt forslag til motiveret dagsorden samt det nødvendige antal underskrifter. Det
påhviler derefter bestyrelsen at indkalde uden unødigt ophold og senest 14 dage efter at behørig opfordring er
modtaget. Generalforsamlingen skal afholdes inden 30 dage efter at opfordringen er modtaget.
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§5
Indkaldelsen til generalforsamling skal være skriftlig og skal indeholde oplysning om dagsorden. Indkaldelsen
skal altid ske med mindst 14 dages varsel.

§6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forudgående års virksomhed i Selskabet.
3. Orkesterchefen aflægger beretning vedrørende den forudgående sæsons kunstneriske virksomhed samt
forslag til repertoireplan for den kommende sæson.
4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab for det forudgående regnskabsår.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Bestyrelsen orienterer om budget for det løbende regnskabsår.
7. Valg af: a) bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b) een revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret revisor, for eet år.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden ihænde senest 30 dage før
generalforsamlingen.
Af generalforsamlingen skal tages et referat, der underskrives af dirigenten.
Stemmeafgivning kan alene ske ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

§7
Selskabets ledelse varetages af en bestyrelse på indtil 10 medlemmer.
Fem bestyrelsesmedlemmer er valgt på Selskabets generalforsamling for en to-årig periode, idet to afgår hvert
ulige år, og tre hvert lige år.
Indtil to bestyrelsesmedlemmer er udpeget af og blandt orkestrets musikere og har tale-, men ikke stemmeret
ligesom de ikke deltager i bestyrelsens forhandlinger vedr. løn- og ansættelsesvilkår for musikere og
overordnet personale.
De tilskudsgivende myndigheder, Kunstrådets Musikudvalg og Randers Byråd, udpeger indtil tre bestyrelsesmedlemmer for den kommende valgperiode gældende for den udpegende forsamling. Kunstrådets
Musikudvalg har ret til at udpege et medlem, mens Randers Byråd kan udpege indtil to.
Såfremt en eller flere af de tilskudsgivende myndigheder ikke ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem, kan
bestyrelsen besætte den/de ledige bestyrelsesplads(er).
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og
næstformand.
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Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved
stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal, heriblandt formanden eller ved dennes forfald næstformanden,
er tilstede.
Over bestyrelsens møder føres et referat hvoraf mindst skal fremgå, hvem der var tilstede, samt hvilke
beslutninger der blev truffet.
Orkesterchefen deltager i bestyrelsens møder med tale- men uden stemmeret, ligesom denne ikke deltager i
forhandlinger der vedrører egne løn- og ansættelsesvilkår eller når orkesterchefen iøvrigt efter bestyrelsens
opfattelse er inhabil.
Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med orkesterchefen eller to
bestyrelsesmedlemmer.

§8
Bestyrelsen ansætter en orkesterchef til under ansvar overfor bestyrelsen at varetage såvel den kunstneriske
som organisatoriske ledelse af orkesterets virksomhed.
Der udformes en kontrakt mellem Selskabet og orkesterchefen om dennes opgaver, ansvarsområde,
ansættelsesperiode og aflønningsforhold. Bestyrelsen ansætter herudover efter behov de nødvendige
gæstedirigenter i samråd med orkesterchefen.

§9
Bestyrelsen er ansvarlig for at der stedse føres behørigt regnskab med Selskabets midler, og at der løbende
holdes kontrol med at de vedtagne budgetter overholdes. Såvel det løbende regnskab over indtægter og
udgifter som det årlige driftsregnskab skal underkastes revision af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Selskabets regnskabsår er 1. januar - 31. december.

§ 10
For Selskabets forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet der ikke er nogen personlig hæftelse for
bestyrelsesmedlemmer eller andre.

§ 11
Der nedsættes et stående udvalg som programudvalg. Udvalget har til opgave at fremsætte forslag til
repertoire. Repertoiret og dets omfang, lødighed og bredde skal leve op til Selskabets formål, samt de
bevilgende myndigheders forudsætninger.
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§ 12
Ansættelse og afskedigelse af fastansat personale foretages af bestyrelsen efter indstilling fra orkesterchefen.
Løst ansat personale ansættes af orkesterchefen, når dette kan ske indenfor de godkendte budgetter.

§ 13
Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves tilslutning fra 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer på en generalforsamling. Ordlyden af ændringsforslaget skal fremgå af den udsendte dagsorden.

§ 14
Et forslag om ophævelse af Selskabet skal vedtages med tilslutning fra mindst 2/3 af de tilstedeværende
medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. De to generalforsamlinger skal afholdes med
mindst fire og ikke over otte ugers mellemrum. I tilfælde af Selskabets ophævelse skal evt. midler anvendes til
fremme af musiklivet i Randers og omegn efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.

§ 15
Disse vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling i Randers Philharmoniske Selskab 26. maj
1993 og træder i kraft fra og med den først afholdte generalforsamling.
Vedtægterne er ændret i henhold til beslutning på generalforsamlingen 21. maj 1997, 17. februar 1998, 19.
februar 2003 og 8. marts 2006.
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