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§ 1 NAVN OG HJEMSTED  

Stk. 1 Foreningens navn er Det turkise telt. 

Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune. 

 

§ 2 FORMÅL  

Stk. 1 Foreningen Det turkise telt har på et folkeoplysende og almennyttigt grundlag til formål at 
vise mangfoldigheden i samfundet gennem musik, kunst og kultur. Foreningen forfølger dets formål 
gennem en række projekter og begivenheder, der er bygget op om et indhold af høj kunstnerisk 
kvalitet. 

Stk. 2 Foreningen Det turkise telt har på et folkeoplysende og almennyttigt grundlag til formål at 
sætte en udvikling i gang, hvor minoriteter bliver en substantiel del af kulturlivet i Aarhus og resten 
af landet – både som forbrugere og producenter. Vi ønsker et kulturliv, der, som farven turkis, er et 
resultat af, at man fusionerer og skaber nye hybrider. Vores mål er, at inspirere folk til at deltage i 
kulturlivet og dermed sætte en publikumsudvikling i gang, da vi mener, at mennesker udover 
arbejdspladserne, uddannelserne og på gaden også har brug for at være sammen på disse platforme, 
for at nedbryde fordommene overfor det fremmede og de hæmninger der er, når man skal møde 
noget nyt. Med foreningens aktiviteter ønsker vi at skabe forståelse på tværs af kulturer, 
aldersgrupper og bydele. 

 

§ 3 MEDLEMSKAB  

Stk. 1 Foreningen er åben for alle interesserede, som anerkender foreningens formål og 
medlemsbetingelser. 

Stk. 2 Medlemsret indtræder ved registrering i vores medlemsdatabase og ved indbetaling af 
personligt årskontingent jf. § 4. 

Stk. 3 Overtrædelse af medlemsbetingelserne finder sted ved følgende;  

1) Hvis medlemmet ikke indbetaler årskontingentet i henhold til de på 
generalforsamlingen fastlagte betingelser.  

2) Hvis medlemmet har holdninger og udviser en adfærd, der strider imod foreningens 
formål, interesser, og vedtægter eller som kan skade foreningens image og interesser.
  

Stk. 4 Såfremt et medlem overtræder medlemsbetingelserne kan bestyrelsen vælge at ekskludere 
denne. For at ekskluderingen kan finde sted, kræves det, at mindst 2/3 dele af bestyrelsen er enige. 
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Stk. 5 Udmelding kan ske ved at sende en skriftlig mail til kassereren. Herefter vil data blive slettet 
fra foreningens medlemsdatabase. 

 

§ 4 KONTINGENT  

Stk. 1 Størrelsen af årskontingentet og de gældende betalingsbetingelser fastsættes på 
generalforsamlingen. 

Stk. 2 Kvitteringen (bekræftelsesmail) for betalt kontingent er et gyldigt medlemsbevis. 

 

§ 5 BESTYRELSEN 

Stk. 1 Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste ledelse. Bestyrelsen leder 
foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.  

Stk. 2 Bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 

Stk. 3 Bestyrelsen skal bestå af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved minimum at udpege en eller flere formænd samt en 
kasserer. 

1) Bestyrelsen kan selv afgøre hvorvidt man vil gøre brug af suppleanter og/eller kun 
bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med konstituering af bestyrelsen efter 
Generalforsamlingen. 

Stk. 5 Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden. 

Stk. 6 Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller 
tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved 
retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. 
Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter 
folkeoplysningsloven. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til 
enhver tid eksisterende formue. 

Stk. 7 Formanden/formændene indkalder til bestyrelsesmøder ved fremsendelse af udkast til 
dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse. 

Stk. 8 Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst 4 gange årligt. 

1) Referater fra bestyrelsesmøder skal være offentligt tilgængelige. 

Stk. 9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede og 
beslutningerne træffes ved stemmeflertal. 
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Stk. 10 Foreningen tegnes udadtil af formand/formændene og kasserer. 

Stk. 11 Bestyrelsen kan efter behov vælge at udvide bestyrelsen med nye bestyrelsesmedlemmer og 
poster. Bestyrelsen skal informere medlemmer af foreningen om en eventuelt udvidelse af 
bestyrelsen 2 uger inden. Medlemmer kan vælge at gøre udvidelsen til genstand for en afstemning 
ved mail. 

Stk. 12 Afstemning om udelukkelse af et bestyrelsesmedlem kan ske når en i bestyrelsen anmoder 
herom eller hvis bestyrelsesmedlemmet overtræder medlemsbetingelser jf. § 3, stk. 3. Udelukkelse 
bestemmes ved simpel flertalsafstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne. Det pågældende 
bestyrelsesmedlems stemme tæller med. Der vil efter eventuel udelukkelse af 
bestyrelsesmedlemmet tages stilling til eksklusion af denne jf. §3, stk. 4 

Stk. 13 I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem vælger at forlade bestyrelsen eller bliver udelukket, 
skal vedkomne aflevere alle Det turkise telt relaterede filer og information tilbage til bestyrelsen. 
Igangværende opgaver skal ligeledes være færdiggjort inden fratrædelse. 

1) Bestyrelsen kan, i de tilfælde det findes nødvendigt, bede det fratrædende medlem 
om at underskrive at dette er gjort i henhold til Persondataloven. 

Stk. 14 Bestyrelsen kan ansætte en projektgruppe til udvikling og gennemførsel af foreningens 
aktiviteter. 

1) Bestyrelsesmedlemmer kan ikke indgå i projektgruppen. 

2) Bestyrelsen kan give fuldmagt til foreningskonti til en eller flere fra 
projektgruppen. 

 

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN  

Stk. 1 Den ordinære Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2 Ordinær Generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af kalenderåret. 

Stk. 3 Medlemmerne skal skriftligt indkaldes til Generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid, dato, sted, dagsorden og bestyrelsens forslag til 
kandidater til tillidsposter samt en opfordring til medlemmerne om at indsende forslag til 
dagsordenpunkter. 

Stk. 4 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før Generalforsamlingen. 

Stk. 5 Endelig dagsorden med indkomne forslag til dagsorden skal bestyrelsen sendes til 
medlemmerne senest 5 dage før Generalforsamlingen. 
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Stk. 6 Bestyrelsen kan under specielle forhold udskyde den ordinære Generalforsamling højst én 
gang. I tilfælde heraf skal bestyrelsen indkalde til den udskudte Generalforsamling inden for en 
måned, som beskrevet i § 6.3 og § 6.5, med begrundelse for forsinkelsen. 

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller 
skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom. I 
sådanne tilfælde skal bestyrelsen foranledige generalforsamlingen afholdt senest 2 uger efter 
anmodningen er kommet frem. 

1) Medlemmer skal skriftligt indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling med 7 
dages varsel. 

Stk. 8 Dagsorden for møderne i Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter; 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse 
5) Behandling af indkomne forslag 
6) Fastlæggelse af årskontingent 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (evt. udvidelse med nye bestyrelsesposter) 
8) Valg af revisor og kasserer 
9) Eventuelt 

Stk. 9 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til 
bestyrelsen. 

Stk. 10 Afgørelser træffes ved simpelt flertal. 

Stk. 11 Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer 
hemmelig afstemning. Ved valgkamp til bestyrelsen foretages altid hemmelig afstemning. 

 

§ 7 REGNSKAB  

Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk. 2 Årsregnskabet udarbejdes af kassereren og revideres af den på Generalforsamlingen valgte 
revisor eller af ekstern revisor. Revisor kan til enhver tid få adgang til at efterse regnskab og 
beholdning. 

Stk. 3 Årsregnskabet forelægges til Generalforsamlingens godkendelse i revideret stand. 

Stk. 4 Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde budgetoverslag for de enkelte 
aktiviteter/arrangementer og den daglige administration samt godkendelse af dette. 
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l) Bestyrelsen kan velge at urldeleglre udarbejdelsen af hudgerr:verslagel tilprojektgruppen.

:f,j*l*ffi:;i;::,:1X,':rbr beretning om regnskatrel p{ ceneralrbrsamringen *g brrelni*g
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Iitk' I vedtegtsandringer kan kun skc p$ ordi*ere e!l.,r ckstraort{inrore $eneralforsarnringer ortrcder srraks i krati.

stk' ? vedrrg*enclringer pa ordin*re cller ekstaordi*rre fieneralfi:rsamlinger skal 
'erJtages med213 fl*rt*l blandt tre {ierrrnsdre slemrnebcrettigede i cenerarf<rrsamringen.

$ I $IILOSNTIYG Ar r()RENtNc[N
stk' I F*reningen kan kun oph,rses pd en ordinar etrler ekstraordircr ceneralfor:amling.
stk' 2 oplosning skrl vet{tages ved n:ind* 314 flertai af dr frrmmodre sremmeberettigede.
Stk' 3 Foreningens pengcbehoklning og invenlar sk*l overgi til almennyttige ltrrm{1. der er ioverensstemmelse nr*d fcrreningens fonndl eller anclre alminnyttige fon'r$l inclenlbrtbikeopl,vsningens omr$de.
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