
VEDTÆGTER  
for  

TIM 
 

Foreningen af informationsmedarbejdere ved teatre og musikorganisationer i 
Danmark. 

 
 
§ 1  
Foreningens navn og formål. 
 
Foreningens navn er: 
Foreningen af informationsmedarbejdere ved teatre og musikorganisationer i Danmark (TIM). 
 
Foreningens formål er: 

a) at være kontaktforum for personer, der hovedsageligt arbejder med 
informationsvirksomhed indenfor danske teatre, dansekompagnier og musikinstitutioner 
samt organisationer med tilknytning hertil. 

b) at bidrage til medlemmernes videreuddannelse indenfor information og markedsføring, 
bl.a. gennem kurser og udveksling af erfaringer, og at skabe respekt om 
medlemmernes faglige niveau. 

c) at stimulere et forøget internationalt samarbejde med kolleger, især indenfor de 
tilsvarende organisationer i Norden. 

 
§ 2 
Medlemskab 
 

a) Som medlemmer optages de i § 1 a) nævnte personer. 
b) medlemskab godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 
c) Ved ansøgning om medlemskab skal ansøgeren udfylde skema, der opregner 

arbejdsområde. 
d) Aktivt medlemskab ophører, hvis medlemmer overgår til anden beskæftigelse udenfor 

de i § 1 a) nævnte områder – eller efter 6 måneders arbejdsløshed. 
e) Arbejdsløshedsmedlemskab kan opnås af personer, der tidligere har været aktive 

medlemmer – og som mindst har været arbejdsløse i 6 af regnskabsårets 12 måneder. 
f) Passivt medlemskab kan opnås af personer, som tidligere har været aktive medlemmer 

eller som i kraft af deres beskæftigelse indenfor de i § 1 nævnte brancher ønsker at 
støtte foreningens virke. 

g) Passive medlemmer har ikke stemmeret. 
h) Medlemmer har kun stemmeret på generalforsamlingen, hvis kontingentet er indbetalt 

inden den 31. december. 
i) Medlemskabet ophører, såfremt medlemmet undlader at betale kontingentet, 

kursusafgift eller andre (økonomisk) indgåede forpligtelser. 
 
§ 3 
Bestyrelsen 
 

a) Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 7 medlemmer og vælger selv 
formanden af sin midte. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær 
og kasserer. Udover de 7 medlemmer vælges en suppleant. Kun en enig bestyrelse kan 
tildele prokura. 

b) Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at de tre af bestyrelsens medlemmer 
er på valg på lige årstal, og de fire på ulige årstal. 

c) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede. 
d) I bestyrelsen skal indgå repræsentanter fra både teater- og musikorganisationer fra 

hele landet. 



e) I bestyrelsen kan der højest sidde ét passivt medlem. 
f) Alle hverv er ulønnede. 
g) Såfremt et flertal af bestyrelsen går ind herfor, kan der ydes godtgørelse for 

repræsentationsudgifter. Regnskab herfor aflægges på generalforsamlingen. 
h) Bestyrelsen tager beslutning om dagsorden for møder og udformning af kursusarbejde. 
i) Den repræsenterer desuden foreningen udadtil. 

 
§ 4 
Regnskab 
 

a) Det af foreningens to revisorer godkendte regnskab fremlægges hvert år på 
generalforsamlingen. 

b) Regnskabsåret følger kalenderåret. 
c) Foreningen fører bank- og postgirokonto på hvilken der kun kan trækkes af kassereren 

og et andet bestyrelsesmedlem i foreningen. 
 
§5 
Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden den 1. 
april, og skal minimum indeholde følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 
2) Årsberetning. 
3) Til- og afgang af medlemmer. 
4) Regnskabet fremlægges. 
5) Planer for kommende aktiviteter. 
6) Fastlæggelse af kontingent. 
7) Indkomne forslag. 
8) Valg til bestyrelsen. 
9) Valg af to revisorer. 
10) Eventuelt. 

 
Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel, og forslag, der ønskes 
behandlet, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne 
forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Mindst 2/3 af foreningens medlemmer eller bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling med samme varsel som til ordinær generalforsamling. 
 
Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, dog skal vedtægtsændringer 
besluttes med 2/3 majoritet af de fremmødte. 
 
Forslag til vedtægtsændringer skal forberedes af et særligt vedtægtsudvalg, som nedsættes af 
generalforsamlingen. 
 
Beslutninger om vedtægtsændringer kan kun foretages af generalforsamlingen, og forslag 
herom skal senest 8 dage før generalforsamlingen udsendes til medlemmerne. 
 
§ 6 
Foreningens opløsning 
 
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af medlemmerne direkte eller skriftligt har godkendt 
beslutningen, eller såfremt 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger har godkendt beslutningen. Forslag om opløsning skal tilgå medlemmerne 
skriftligt ved indkaldelse af møde herom. 
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler tilgå ”Niels Matthiasens mindefond”. 
 
 
Århus, 20.02.97 
Gældende vedtægter med tilføjelser 
vedtaget på generalforsamlingen 24.01.1997 


