VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
SCENATET
ensemble for kunst og musik

§1

NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Navnet på den selvejende institution er SCENATET, ensemble for kunst og musik, herefter kaldet
SCENATET.
Stk. 2 SCENATETs hjemsted er Københavns Kommune.
Stk. 3 SCENATET er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens § 3 stk. 1, nr. 4, hvori det
bestemmes, at 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
bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven.

§2

FORMÅL

Stk. 1 Med udgangspunkt i kunstmusikken og beslægtede kunstneriske udtryk er det SCENATETs formål at
arbejde for en national og international styrkelse, udbredelse og udvikling af ny, fortrinsvis dansk musik.
Stk. 2 Det er tillige SCENATETs formål at præsentere ny kunstmusik nationalt og internationalt gennem
kunstneriske platforme, som med forskelligt udtryk og format prioriterer kunstneriske møder, alternative
former og formater med henblik på at bidrage til at udvide, hvad ny kunstmusik er og kan være.

§3

FINANSIERING

Stk. 1 SCENATET finansieres blandt andet af tilskud fra Statens Kunstfond og andre offentlige tilskudsydere,
private fonde samt egenindtægter.
Stk. 2 SCENATET kan varetage opgaver og indgå i samarbejder, der økonomisk eller på anden vis bidrager til
fremme af SCENATETs formål.

§4

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Et medlem udpeges af og blandt ensemblets musikere, de øvrige fire
udpeges af bestyrelsen. Bortset fra det medlem, der er udpeget af ensemblets musikere, kan SCENATETs
ansatte ikke udpeges til eller være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år, medlemmet blandt ensemblets musikere dog for 2
år. Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide, udpeger den udpegelsesberettigede part et nyt medlem for en
periode på 4 henholdsvis 2 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges, men intet bestyrelsesmedlem kan
sidde i bestyrelsen mere end 8 år henholdsvis 6 år for medlemmet udpeget blandt ensemblets musikere.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
Stk. 4 Det er en målsætning, at bestyrelsens sammensætning fremmer diversitet, fornyelse og dynamik.
Bestyrelsesmedlemmer udpeges med udgangspunkt i en kompetenceprofil, således at bestyrelsens
samlede kompetencer matcher SCENATET’s formål og aktuelle behov bedst muligt, herunder at
bestyrelsen rummer tilstrækkelige kompetencer til at sikre, at SCENATET lever op til sit ansvar i relation
til gældende lovgivning, bevillingsregler, tilskudsvilkår mv.

§5

BESTYRELSENS ANSVAR OG MØDER

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter SCENATET’s strategiske mål og har det overordnede ansvar for SCENATET’s drift.
Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger på aftalte vilkår SCENATETs kunstneriske leder, som, med ansvar
over for bestyrelsen, tegner SCENATETs virksomhed og forestår institutionens kunstneriske,
administrative og driftsmæssige opgaver og spørgsmål, herunder ansættelse og afskedigelse af det øvrige
personale, idet sammensætningen af ensemblets musikere sker i samråd med bestyrelsen.
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen skal som minimum
indeholde bestemmelser om:
1. Formanden og næstformandens opgaver
2. Mødeindkaldelse og mødereferater
3. Årligt dialogmøde mellem ensemble, kunstnerisk leder og bestyrelse
4. Habilitet
5. Tavshedspligt
6. Bestyrelsens selvevaluering
Stk. 3 Bestyrelsen afholder minimum 3 årlige møder. Formanden kan indkalde til yderligere møder efter behov.
Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid kræve indkaldt til et bestyrelsesmøde.
Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede, blandt disse enten
formand eller næstformand.
Stk. 5 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende. Kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret på pågældende møde.

§6

TEGNING OG FULDMAGT

Stk. 1 Bestyrelsen tegnes af formanden og den kunstneriske leder i fællesskab. Ved forfald af én af disse
indtræder næstformanden i den forfaldnes sted.
Stk. 2 Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til den kunstneriske leder i
henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

§7

HÆFTELSE

Stk. 1 For SCENATET’s økonomiske forpligtigelser hæfter alene institutionens formue.

§8

BUDGET, REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1 SCENATET er omfattet af bestemmelserne i lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Stk. 2 SCENATET’s regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 3 SCENATET skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den
tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.
Stk. 4 SCENATET skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en af bestyrelsen godkendt
og underskrevet årsrapport til den tilsynsførende myndighed. Årsrapporten skal være revideret af en
statsautoriseret revisor.

§9

VEDTÆGTER

Stk. 1 Vedtægterne fastsættes af SCENATET’s bestyrelse.
Stk. 2 Vedtægtsændringer kan besluttes af et kvalificeret flertal på 3/4 af bestyrelsens medlemstal.
Stk. 3 Vedtægtsændringer skal godkendes af den tilsynsførende offentlige myndighed.

§ 10

OPLØSNING

Stk. 1 Beslutning om SCENATET’s opløsning kan kun træffes, når 3/4 af den samlede bestyrelse stemmer herfor.
Stk. 2 I tilfælde af opløsning skal eventuelt overskydende midler anvendes til fremme af de i § 2 nævnte formål
efter indstilling af SCENATETs bestyrelse og godkendelse af den tilsynsførende offentlige myndighed.

§ 11

OVERGANGSBESTEMMELSER

Stk. 1 Ved stiftelsen af den selvejende institution SCENATET udpeges medlemmerne til institutionens første
bestyrelse således: Ensemblets musikere udpeger af sin midte ét medlem for en periode på 2 år og
foreningen Ensemble 2000 udpeger to eksterne medlemmer for en periode på fire år og to eksterne
medlemmer for en periode på to år. Alle udpegede kan ved beskikkelsesperiodens udløb højst udpeges for
én yderligere periode á fire år, idet medlemmet udpeget blandt musikerne kan vælges for to yderligere
perioder, i alt 6 år.
Stk. 2 De fire foreningsudpegede udpeges i henhold til vedtægternes § 4 stk. 4.

Vedtaget på SCENATETs generalforsamling den 19. december 2018.
Som dirigent:

