
Referat af stiftende generalforsamling
Emne Referat af stiftende generalforsamling for The Ballet Factory

Dato Lørdag den 17. marts 2018 kl. 14:00

Sted Rytmisk Center, Vesterbrogade 107 E, 1620 København V

Deltagere Barbara Elbæk, Gabriella Oline Fuchs, Asli Kivaner Gørslev, Kathrine Rose,  
Solveig Bressendorff, Frederikke Kristensen Lomholt, Sandra Skrumsager Hansen, Pia Mosebo,  
Ida Hasselbach, Geske Louise Rune, Kirsten Riise, Karen Hovard, Jane Andersen og Mette Kvist.

Dagsorden

1 Åbning af den stiftende generalforsamling for The Ballet Factory 
a  Valg af ordstyrer 
b  Valg af referent 
c  Registrering af antal fremmødte 
d  Valg af stemmeoptællere 

2  Vedtægter 
a  Gennemgang af vedtægter 
b  Afstemning om vedtægter 

3  Økonomi 
a  Fastlæggelse af medlemskontingent 

4  Valg 
a  Valg til bestyrelsen 
b  Valg af suppleanter til bestyrelsen 
c  Valg af revisor 

5  Eventuelt

6  Afslutning

Ad 1a Valg af ordstyrer
Pia Mosebo blev valgt.

Ad 1b Valg af referent
Barbara Elbæk blev valgt.

Ad 1c Registrering af antal fremmødte
Der var mødt 14 deltagere op og alle blev registreret.
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Ad 1d Valg af stemmeoptællere
Pia Mosebo blev valgt.

Ad 2a Gennemgang af vedtægter 
Vedtægterne blev gennemgået og tilrettet efter forsamlingens ønske.

§ 7.3 Betingelser for medlemskab - Rettelse: Eksklusion af et medlem kan ske, hvis et medlem 
ikke har betalt kontingent 30 dage efter rykkerskrivelse. Hvis et medlem overtræder foreningens 
vedtægter, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Hvis et medlem gentagne gange undlader 
at efterkomme henstillinger fra bestyrelsen af enhver (i stedet for: etisk) karakter, kan bestyrelsen 
vælge at ekskludere medlemmet.  

§ 7.6 Betingelser for medlemskab - Nyt punkt: Inden indmeldelse kan medlemmet deltage 
i en af The Ballet Factorys aktiviteter.

§ 8.1 Kontingent Rettelse: Medlemmer betaler det (slettes: af bestyrelsen) fastsatte årlige 
medlemskontingent. Medmindre andet er besluttet, betales kontingentet årligt og forfalder til betaling 
ved årets begyndelse eller ved senere indmeldelse på indmeldelsesdatoen.

§ 12.3 Ledelse og generalforsamling - Omformulering: Medlemmer kan til enhver tid 
indgive forslag til bestyrelsen, som skal behandles ved næstkommende bestyrelsesmøde 
- dog senest 14 dage før bestyrelsesmødet. (I stedet for: Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden.)

§ 18.1 Afstemningsregler - Tilføjelse: Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne kræves, at 
mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for ændringerne. 
Hvis der ikke er nok fremmødte på generalforsamlingen, indkaldes der til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer gælder.

§ 18.2 Afstemningsregler - Tilføjelse: Til beslutning om ændring af vedtægtens § 1, § 4, § 5 og 
§ 7 stk. 1 samt beslutning om opløsning af The Ballet Factory kræver dog tre fjerdedele af de på 
generalforsamlingen fremmødte medlemmers stemmer herfor. Hvis der ikke er nok fremmødte 
på generalforsamlingen, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt 
stemmeflertal blandt de afgivne stemmer gælder.

(Se bilag 1: Tilrettede vedtægter for foreningen The Ballet Factory). 

Ad 2b Afstemning om vedtægter 
Efter tilretning af de nye vedtægter blev de enstemmigt vedtaget.

Ad 3a Fastlæggelse af medlemskontingent 
Der blev fastsat et medlemskontingent på 300 kr. årligt. Før der bliver taget beslutning om medlemskab 
kan der afprøves 1 aktivitet.

Ad 4a Valg til bestyrelsen 
Barbara Elbæk, Asli Kivaner Gørslev, Kathrine Rose, Karen Hovard og Mette Kvist blev valgt.
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Betyrelsen konstituerede sig således efter den stiftende generalforsamling:
Formand Mette Kvist
Næstformand Barbara Elbæk
Kasserer Karen Hovard
Bestyrelsesmedlem Asli Kivaner Gørslev
Bestyrelsesmedlem Kathrine Rose

Ad 4b Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Geske Louise Rune blev valgt til 1. suppleant og Pia Mosebo blev valgt til 2. suppleant.

Ad 4c Valg af revisor 
Camilla Schreiner Andersen blev valgt.

Ad 5 Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Ad 6 Afslutning
Dirigent Pia Mosebo erklærede foreningen The Ballet Factory for stiftet den 17. marts 2018.
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København, den 22. april 2018

Kathrine Rose (Bestyrelsesmedlem)

Mette Kvist (Formand) Barbara Elbæk (Næstformand)

Karen Hovard (Kasserer) Asli Kivaner Gørslev (Bestyrelsesmedlem)



Bilag 1
Tilrettede vedtægter for 
foreningen The Ballet Factory



Vedtægter for The Ballet Factory

Navn og formål
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: The Ballet Factory. 

§ 2 Foreningens stiftelse
The Ballet Factory stiftes den 17. marts 2018 på den stiftende generalforsamling.

§ 3 Foreningens hjemsted
The Ballet Factory har hjemsted i København. 

§ 4 Foreningens formål
The Ballet Factory har følgende målsætninger, som foreningen er bygget op omkring.

• The Ballet Factory vil udbrede glæden ved og kendskabet til klassisk ballet og skabe et  
 fællesskab for voksne balletinteresserede.

• The Ballet Factory vil skabe et fælles forum for amatørdansere og professionelle dansere.

• The Ballet Factory er en non-profit forening, der vil skabe relationer til både den danske og  
 den internationale balletverden.

• The Ballet Factory vil gennem balletten fremme medlemmernes lyst og adgang til en sund og  
 aktiv livsstil. 

• The Ballet Factory vil skabe gode muligheder for aktiviteter i relation til ballet, der udvikler    
 fællesskabet og det sociale liv i foreningen.

§ 5 Formålets opnåelse
5.1 The Ballet Factory vil udbyde træning, motion, workshops og undervisning i klassisk ballet for 
amatører og kulturelle aktiviteter i relation til ballet.

5.2 The Ballet Factory er neutral i partipolitisk og religiøs henseende. Foreningen skal respektere og 
overholde internationale og nationale lovgivninger vedrørende forskelsbehandling pga. køn, race, etnisk 
oprindelse, seksuel orientering, mv.

§ 6 Foreningens midler
6.1 Midlerne til gennemførelse af The Ballet Factory formål fremskaffes gennem årlig kontingentbetaling 
fra medlemmerne, derudover ved private eller offentlige bidrag, arv, gaver, legater, EU-midler osv. 

6.2 Modtager The Ballet Factory midler til særlige anvendelse inden for formålet, skal de for 
modtagelsen stillede vilkår respekteres. Midlerne skal holdes adskilt fra den øvrige formue i det 
omfang, dette kræves eller skønnes hensigtsmæssigt.

6.3 For sine forpligtigelser hæfter The Ballet Factory med sin formue. Der tilkommer ikke medlemmer, 
stifterne eller andre særlige rettigheder over formuen.

The Ballet Factory Master Classes & Workshops for Adults

1



Medlemmer
§ 7 Betingelser for medlemskab
7.1 Foreningen optager ethvert medlem, som kan tilslutte sig foreningens formål og som har betalt 
kontingent til foreningen.

7.2 Udmeldelsen kan ske når som helst ved skriftlig meddelelse til The Ballet Factory´s bestyrelse.

7.3 Eksklusion af et medlem kan ske, hvis et medlem ikke har betalt kontingent 30 dage efter 
rykkerskrivelse. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, kan bestyrelsen vælge at 
ekskludere medlemmet. Hvis et medlem gentagne gange undlader at efterkomme henstillinger fra 
bestyrelsen af enhver karakter, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. 

7.4 Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, men inden afgørelsen skal pågældende medlem have 
mulighed for at blive hørt af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning skal godkendes ved en ordinær eller 
ekstraordinær generalforsamling.

7.5 Eksklusionen meddeles med omgående virkning. Det indtil eksklusionen betalte og forfaldne 
kontingent tilbagebetales ikke.

7.6 Inden indmeldelse kan medlemmet deltage i en af The Ballet Factorys aktiviteter.

§ 8 Kontingent
8.1 Medlemmer betaler det fastsatte årlige medlemskontingent. Medmindre andet er besluttet, betales 
kontingentet årligt og forfalder til betaling ved årets begyndelse eller ved senere indmeldelse på 
indmeldelsesdatoen.

8.2 Kontingenttaksten er ens for alle medlemmer, og ingen kan fritages, bortset fra af bestyrelsen 
udnævnte æresmedlemmer.

8.3 Udmeldelse berettiger ikke til tilbagebetaling af allerede betalt kontingent.

8.4 Kontingentrestance ud over udløbet af kontingentperioden bevirker, at medlemskabet automatisk 
ophører.

8.5 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og skal forudbetales. 

Bestyrelsen
§ 9 Bestyrelsens sammensætning 
9.1 Generalforsamlingen er The Ballet Factory’s øverste myndighed. 

9.2 The Ballet Factory ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en 
næstformand, en kasserer og to medlemmer, der vælges med virkning for en periode på to år. Samtidig 
vælges to suppleanter for en periode af et år. Suppleanterne er ikke stemmeberettigede.

9.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

9.4 Bestyrelsesmedlemmer skal på valg på forskudte år, således at en bestyrelse aldrig kommer til at 
bestå af nye bestyrelsesmedlemmer alene. Efter den første toårige virke periode, skal to medlemmer af 
bestyrelsen på valg, og året efter skal de resterende tre medlemmer vælges. 

9.5 Et bestyrelsesmedlem kan ved valgperiodens udløb deltage i afstemning om sit genvalg. Der er 
ingen begrænsning på, hvor mange gange et bestyrelsesmedlem kan genvælges.
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§ 10 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
10.1 Nye kandidater til bestyrelsen kan opstilles efter ønske til den årlige generalforsamling.

10.2 Nyopstillede kandidater til bestyrelsen kan vælges på generalforsamlingen af et simpelt flertal ved 
de fremmødte medlemmer. 

10.3 Den eksisterende bestyrelse kan vælge et eller to eksterne konsulenter til at bistå bestyrelsen, 
hvis bestyrelsen vurderer at de vil kunne bidrage til foreningen med ekstraordinære fordele.

§ 11 Udtrædelse af bestyrelsen
11.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. 

11.2 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af sygdom eller andet er ude af stand til at være 
et aktivt medlem, skal udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere et 
bestyrelsesmedlem ved simpelt flertal. 

11.3 Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder, indtræder suppleanten som nyt bestyrelsesmedlem indtil 
den førstkommende generalforsamling, hvor der kan udpeges en kandidat som nyt medlem eller en 
ekstern kandidat for den udtrædendes resterende valgperiode.

§ 12 Ledelse og generalforsamling
12.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

12.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved 
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

12.3 Medlemmer kan til enhver tid indgive forslag til bestyrelsen, som skal behandles ved 
næstkommende bestyrelsesmøde - dog senest 14 dage før bestyrelsesmødet.

12.4 Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer eller revisionen 
forlanger det, dog mindst fire gange årligt.

12.5 Den årlige generalforsamling afholdes i København en gang om året inden 1. april. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge 
generalforsamlingens dagsorden, der omfatter:

1 Valg af dirigent og referent

2 Optagelse af nye medlemmer

3 Fremlæggelse af årsregnskab og beretning (v/kasserer eller formanden)

4 Budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent samt forfaldsdato

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6 Valg af revisor

7 Behandling af forslag fra medlemmer

8 Eventuelt

12.6 Formanden kan supplere dagsordenen med forslag vedrørende The Ballet Factory’s drift. 
Ethvert medlem er berettiget til at fremkomme med forslag til bestyrelsen og til behandling på 
generalforsamlingen. Forslagsstilleren skal senest 14 dage inden generalforsamlingen sende sit forslag 
til bestyrelsen for The Ballet Factory.

12.7 Der kan afholdes ekstraordinære generalforsamlinger efter ønske fra mindst fem medlemmer eller 
fra mindst to bestyrelsesmedlemmer af The Ballet Factory. Disse møder indkaldes og afholdes efter de 
for den ordinære generalforsamling gældende bestemmelser.

3



Tegningsret
§ 13 Tegningsret
13.1 The Ballet Factory tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem eller i yderste tilfælde sammen med en suppleant.

13.2 The Ballet Factory kan ikke forpligtes økonomisk ud over foreningens til rådigheds stående beløb, 
med mindre dette sker ifølge budgetvedtagelse eller vedtagelse i øvrigt på en generalforsamling.

Regnskab og revision
§14 Regnskabsaflæggelse 
The Ballet Factory regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Efter hvert regnskabsårs udløb 
udarbejdes årsregnskab indeholdende resultatopgørelse, balance med tilhørende noter, andre 
lovpligtige opgørelser samt beretning om The Ballet Factory’s drift i det afsluttede regnskabsår.

§ 15 Revision 
15.1 The Ballet Factory’s årsrapport skal undergives af intern revision af en eller flere revisorer udpeget 
af generalforsamlingen.

15.2 The Ballet Factory’s bestyrelse udarbejder regnskab og budgetoverslag, som fremlægges for 
medlemmerne til orientering på den ordinære generalforsamling.

§ 16 Overskudsfordeling
Et hvert evt. overskud af årsresultatet skal efter henlæggelser og nedsættelse af The Ballet Factory’s 
gæld eller andre forpligtigelser overføres til næste års regnskab.

§ 17 Opløsning af foreningen
Ved ophør eller opløsning af foreningen, skal foreningens formue og evt. overskud, efter opgørelse af 
samtlige aktiver og passiver, fordeles ligeligt mellem foreningens medlemmer. Medlemmerne hæfter 
ikke for noget gæld. 

Vedtægtsforhold
§ 18 Afstemningsregler
18.1 Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne kræves, at mindst to tredjedele af de fremmødte 
medlemmer på generalforsamlingen stemmer for ændringerne. Hvis der ikke er nok fremmødte på 
generalforsamlingen, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal 
blandt de afgivne stemmer gælder.

18.2 Til beslutning om ændring af vedtægtens § 1, § 4, § 5 og § 7 stk. 1 samt beslutning om 
opløsning af The Ballet Factory kræver dog tre fjerdedele af de på generalforsamlingen fremmødte 
medlemmers stemmer herfor. Hvis der ikke er nok fremmødte på generalforsamlingen, indkaldes der til 
ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer gælder.

§ 19 Ikrafttrædelse
Denne vedtægt træder i kraft ved stiftelsen af The Ballet Factory gældende fra den 17. marts 2018.

København, 17. marts 2018 
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