
Af Thorkil Jacobsen 18. maj 2020 

VEDTÆGTER 

for 

 Foreningen LiteraturHaus 
§ 1 

Navn, hjemsted og formål 

Foreningens navn er Foreningen LiteraturHaus. 

Foreningens hjemsted er København. 

Foreningens formål er at skabe litterære arrangementer - til glæde og inspiration for publikum              
og udøvende forfattere. 

 

LiteraturHaus skal være: 

Et sted som giver rum til litterære oplevelser, herunder primært oplæsninger af 
skønlitteratur, men også omfattende mere performative og musikalske 
kunstformer med rod i litteraturen, faglitteratur og debatter.  
Det naturlige samlingssted for forfattere og deres læsere og andre litterære 
aktører, herunder skriveskoler, boghandlere og forlag.  
En aktiv og synlig ambassadør for litteratur på digitale platforme.  
Et forum for udveksling og samarbejde over grænserne med lignende huse 
verden over. 
 

Aktivitetsmulighederne i LiteraturHaus spænder over et bredt spektrum. Det kan fx være:            
Digterpræsentationer, oplæsinger, foredrag, debat, udstillinger, festivaler, poetisk musik og         
teater, workshops for børn og voksne, besøg fra udlandet.  

Foreningen LiteraturHaus arrangerer derudover Københavns Internationale Poesifestival       
‘Sommertid’, hvis mål er at samle det mest interessante danske og udenlandske poesi i en               
årlig festival med oplæsninger, workshops, seminarer og debat.  

LiteraturHaus er uafhængig af kommercielle interesser, eksempelvis bogsalg, og er derfor           
upartisk i sine prioriteter - til gavn for et frit og levende litterært miljø i Danmark.  

 

§ 2 

Optagelse, udmeldelse og eksklusion 



Som medlem kan enhver optages som støtter foreningens formål og betaler det fastsatte             
kontingent. 

Bestyrelsen kan dog afslå medlemskab, hvis det skønnes, at det kan være til væsentlig              
ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse er endelig. 

Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af foreningens bestyrelse             
med 2/3 flertal. 

Udmeldelse sker skriftligt. 

Alle medlemmer af Foreningen LiteraturHaus har stemmeret ved generalforsamlingen og ved           
valg til medlemsrepræsentanter i bestyrelsen. 

§ 3 

Kontingent 

Kontingent fastsættes af bestyrelsen for hvert kalenderår og indbetales senest to måneder            
efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist slettes restanten,             
hvis ikke bestyrelsen træffer anden bestemmelse. 

 

§ 4 

Bestyrelse og tegningsret 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der af sin midte vælger en formand og                
en kasserer. 

Foreningens bestyrelse består fra 1. Juni 2020 af: 

Thorkil Jacobsen 

Emilie Marie Nielsen (medlemsrepræsentant) 

Emilie Bang-Jensen (medlemsrepræsentant) 

Rikke Oberlin Flarup 

Tommy Heisz 

Jacob Hallgren 

 

Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler. 

Nye bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsen bortset fra de to medlemsrepræsentanter,          
der vælges direkte af medlemmerne. 

Bestyrelsen kan knytte særligt sagkyndige til sig og nedsætte udvalg til varetagelse af             
nærmere bestemte opgaver. 



Bestyrelsen kan ansætte en leder af LiteraturHaus til at forestå nærmere bestemte opgaver             
forbundet med drift, programlægning mm.  

Lederen skal redegøre for de opgaver, personen har påtaget sig, når som helst bestyrelsen              
måtte ønske det. 

Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. 

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med et varsel på minimum 1 uge, med mindre               
forholdene gør et kortere varsel nødvendigt. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed medmindre andet er fastsat i disse            
vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme            
udslagsgivende. 

Der udarbejdes et referat fra møderne, som underskrives af alle deltagere. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen kan ændre foreningens officielle registrering i erhvervsstyrelsen.  

Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal udvide sit antal til højst syv bestyrelsesmedlemmer.  

Træder et medlem ud af bestyrelsen, kan bestyrelsen erstatte dette medlem ved almindeligt             
flertal.  

 

§ 4. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Adgang til generalforsamling har         
medlemmer, som ikke er i restance med kontingent, samt særligt af bestyrelsen indbudte. 

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden den 1. juni. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når           
mindst halvdelen af foreningens medlemmer begærer det. 

Den skal afholdes senest 6 uger efter at begæring herom er kommet frem til bestyrelsen. 

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden og bilagt årsrapport skal finde            
sted med mindst 2 ugers varsel og kan foretages pr e-mail. Det er hvert medlems ansvar at                 
oplyse om ændringer i medlemmets e-mailadresse. 

Forslag fra medlemmerne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før            
generalforsamlingen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

Valg af dirigent 
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 



Aflæggelse af årsrapport/regnskab for det foregående år 
Behandling af indkomne forslag 
Vedtagelse af budget for det kommende år 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valg af revisor 
Eventuelt 

Alle medlemmer kan fremsætte forslag til en generalforsamling. Alle mødeberettigede          
medlemmer har taleret. Hvert medlem har én stemme. 

Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. 

Alle medlemmer er opstillingsberettigede til bestyrelsen.  

De to medlemsrepæsentanter vælges ved afstemning til generalforsamlingen og vælges for           
perioden 1. juli til 30. juni.  

Bestyrelsen sikrer at der tages referat af generalforsamlingen. Bestyrelsen godkender          
referatet som underskrives af dirigent og referent. 

§ 5 

Hæftelse 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen           
påhvilende forpligtelser. For foreningens forpligtigelser hæfter således kun foreningen med sin           
formue. 

§ 6 

Tegningsret 

Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen udadtil af formanden, i dennes forfald           
næstformanden, og kassereren i fællesskab. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura til           
varetagelse af bestemte forretninger. 

Dog kræver køb, salg og pantsætning af fast ejendom mindst 4 bestyrelsesmedlemmers            
underskrift. 

§ 7 

Regnskab og beretning 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er 2020. 

Der udarbejdes hvert kalenderår en årsrapport med et regnskab, som forelægges           
medlemmerne efter at være revideret af en revisor uden for bestyrelsen. 

§ 8 

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen 



Ændring af disse vedtægter og opløsning af foreningen kan kun vedtages på en             
generalforsamling med 2/3 flertal. 

Ved foreningens opløsning tilkalder dens mulige formue et beslægtet formål efter           
bestyrelsens nærmere bestemmelse. 

 


