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1. NAVN OG HJEMSTED 

 

1.01 Foreningens navn er Foreningen Roskilde Festival. 

 

1.02 Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 

 

 

2. FORMÅL 

 

2.01 Foreningens formål er: 

 

2.01.01 at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge, samt at støtte humanitært, 

andet alment velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde. Foreningens arbejde 

er uafhængigt af partipolitik og har ingen geografiske grænser, 

 

2.01.02 gennem 

at forestå udvikling, planlægning og gennemførelse af kulturelle arrangementer, 

herunder festivaler og koncerter samt anden i forbindelse hermed stående eller 

afledet virksomhed. 

 

 

3. MEDLEMMER 

 

 

3.01 Medlem er enhver, der ønsker medlemskab og har betalt kontingent, og som i det 

seneste medlemsår har ydet mindst det for frivillige medarbejdere for medlemsåret 

gældende frivillige indsats, ved aktiviteter, godkendt af foreningens bestyrelse. 

Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse (herunder elektronisk) til 

foreningen. 

 

3.02 Medlemsåret løber fra 1. august til 31. juli.  

 

3.03 Kontingent for det følgende medlemsår fastsættes på den ordinære 

generalforsamling. 

 

3.04 De i 6.11 nævnte æresmedlemmer er kontingentfri medlemmer af foreningen. 

 

3.05 Udøver et medlem en for foreningen skadelig virksomhed, kan dette udelukkes 

som medlem ved beslutning i foreningens bestyrelse. En sådan beslutning kan 

indbringes for generalforsamlingen, men har ikke opsættende virkning. 

 

3.06 Tilskud til foreningen, herunder tegning af abonnement eller lignende, medfører 

ikke medlemsskab. 
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4. GENERALFORSAMLING 

 

4.01 Generalforsamlingen er Foreningen Roskilde Festivals højeste myndighed. 

 

4.02 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. 

 

4.03 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, bestyrelsen eller mindst 

en sjettedel af medlemmerne skriftligt (herunder elektronisk) fremsætter ønske 

herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned efter 

at krav herom er fremsat. 

 

4.04 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen elektronisk med mindst 14 

hverdages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke sager der skal behandles på 

generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på 

generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 

  

4.05 Emner, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal meddeles skriftligt 

(herunder elektronisk) til bestyrelsen senest 7 hverdage efter indkaldelsens 

udsendelse. 

   

4.06 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål 

vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. 

 

4.07 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Valg af stemmetællere. 

 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

 

4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 

 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 

7. Valg af statsautoriseret revisor. 

 

8. Eventuelt. 

 

4.08.01 På generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år, som senest 14 

hverdage inden generalforsamlingen er registreret i overensstemmelse med punkt 

3., og som inden 7 hverdage skriftligt (herunder elektronisk) har meddelt sin 

deltagelse, adgang. 

 

4.08.02 Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på 

generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmer kan deltage elektronisk uden 
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at være fysisk tilstede og herunder deltage i afstemninger og valg, eller at 

generalforsamlinger afvikles udelukkende elektronisk. 

 

4.09 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, 

medmindre vedtægterne foreskriver andet. Ved valg til bestyrelsen skal der ved 

stemmeafgivningen stemmes på det antal kandidater, som er på valg. Står 

stemmerne lige, skal valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor o.l. afgøres ved 

lodtrækning. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse. 

 

4.10 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af 

dirigenten. 

 

 

5. BESTYRELSE 

 

5.01 Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer. Det skal tilstræbes, at 

bestyrelsesmedlemmerne er i besiddelse af komplementære kompetencer, der 

modsvarer foreningens behov og udvikling.  

 

5.01.01 Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer for 3 år ad gangen, således 

at der hvert år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

5.01.02 De i 5.01.01 nævnte bestyrelsesmedlemmer kan med alles deltagelse udpege 1-2 

medlemmer af bestyrelsen for 3 år ad gangen med henblik på at sikre de i punkt 

5.01 nævnte komplementære kompetencer. 

 

5.01.03 Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges henholdsvis genudpeges. 

 

5.01.04 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, blandt de i 

5.01.01 nævnte medlemmer. 

 

 

5.02 Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal meddeles skriftligt (herunder 

elektronisk) til bestyrelsen senest 7 hverdage inden generalforsamlingen. 

 

5.03 Bestyrelsesmedlemmer skal, for at kunne vælges, være personligt myndige og - 

medmindre bestyrelsen dispenserer herfra - medlemmer af foreningen. 

 

5.04 Såfremt et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem afgår før udløbet af 

valgperioden, vælges på førstkommende generalforsamling et nyt medlem for den 

resterende del af perioden. 

 

 

6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED 

 

6.01 Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af foreningens daglige drift eller 

indgår aftale med en anden juridisk enhed om helt eller delvist at varetage 

foreningens ledelse og administration. 
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6.02 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. 

Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen 

eller revisor fremsætter begæring herom. 

 

6.03 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens med-

lemmer deltager i mødet. 

 

6.04 Direktionen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

 

6.05 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er an-

ført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgøren-

de. 

 

6.06 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives 

af samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Et bestyrelsesmedlem, der 

ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i refera-

tet. Samme ret har direktionen. 

 

6.07 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om ud-

førelsen af sit hverv. 

 

6.08 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens 

sted. 

 

6.09 Et bestyrelsesmedlem, eller direktionen, må ikke deltage i behandlingen af spørgs-

mål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv, eller søgsmål mod den 

pågældende selv, eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand, hvis den på-

gældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod 

foreningens. 

 

6.10 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura). 

 

6.11 Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde og enstemmigt udnævne en person til 

æresmedlem af foreningen. 

 

 

7. LEDELSE 

 

7.01 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af foreningens anliggender. 

 

7.02 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af foreningen 

og sikrer en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed. 

 

7.03 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en 

efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. 

 

7.04 Direktionen varetager den daglige ledelse af foreningen og skal derved følge de 

overordnede retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. 
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7.05 Direktionen er ansvarlig overfor bestyrelsen og skal sørge for, at foreningens bog-

føring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvalt-

ningen foregår på betryggende måde i overensstemmelse med bestyrelsens 

direktiver.  

 

 

8. TEGNING OG HÆFTELSE 

 

8.01 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en 

direktør, eller i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af hele bestyrelsen. 

 

8.02 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke 

foreningens medlemmer nogen hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. 

 

 

9. ÅRSRAPPORT 

 

9.01 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

9.02 Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og 

direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom 

en årsrapport bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med 

resultatopgørelse, balance og noter.   

 

9.03 Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og til-

pasninger, der er en følge af foreningens status som forening. 

 

 

10. REVISION 

 

10.1 Den i 9.02 nævnte årsrapport skal revideres af foreningens revisor. 

 

10.2 Den af revisor reviderede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til 

godkendelse, jf. 4.07, litra 4. 

 

 

11. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE 

 

11.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i 2.01 træffer bestyrelsen beslut-

ning om anvendelse af foreningens midler. 

 

11.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af foreningen. 

 

11.03 Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der 

indtager en ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke 

må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets om-

fang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved 

ægteskab eller fast samlivsforhold. 
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11.04 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 11.03 nævnte kreds er ikke 

tilladt. 

 

 

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING 

 

12.01 Forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan 

kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsorden for en generalfor-

samling, og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 

2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer. 

 

12.02.01 Opløsning sker efter aktieselskabslovens regler om solvent likvidation, og et eve-

ntuelt overskud udloddes af likvidator i overensstemmelse med det i 2.01 nævnte 

formål og efter bestyrelsens indstilling. 

 

12.02.02 Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en juridisk enhed, 

som er hjemmehørende her i landet eller i et EU/EØS-land, som har et 

almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.   

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2021. 

 

 

Som dirigent: 

 

 

________________________ 

Advokat Bruno Månsson 

 

 

 

I bestyrelsen: 

 

 

________________________ ________________________ 

Matias Møl Dalsgaard, formand Marianne Ifversen, næstformand 

 

  

________________________ ________________________ 

Gry Dahl-Jensen Mie Levi Fenger 

 

 

________________________ _________________________ 

Olav Hesseldahl Thomas Windfeldt Arnø 

 

 

 

  


