Vedtægter for den selvejende institution
Aalborg Symfoniorkester

§ 1 Navn
Aalborg Symfoniorkester er et landsdelsorkester, der drives som selvejende institution i henhold til
gældende Musiklov samt Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet.
§ 2 Hjemsted
Aalborg Kommune.
§ 3 Formål
Ifølge Musikloven skal Aalborg Symfoniorkester medvirke til fremme af musiklivet primært i landsdelen.
Hovedopgaven er at afholde orkesterkoncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere
og nye musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år
1900.
Orkestret består af fast engagerede helårsbeskæftigede musikere og skal have en sådan størrelse og
sammensætning, at grundlaget for fremførelse af ovennævnte repertoire på kunstnerisk forsvarlig måde er
til stede.
Orkestret skal endvidere i et rimeligt og kunstnerisk forsvarligt omfang være til rådighed for ballet- og
musikdramatiske forestillinger, herunder forestillinger med Den Jyske Opera, Det Kongelige Teater og for
danske musikkonservatorier, som professionelt studieorkester. Endvidere afholder orkestret efter behov og
i rimeligt omfang koncerter i og uden for landsdelen.
Aalborg Symfoniorkester skal som den professionelt udøvende institution i Musikkens Hus sikre et bredt
spekter af symfoniske koncerter og andre kunstneriske oplevelser.
§ 4 Hæftelse
Aalborg Symfoniorkester hæfter alene med sine aktiver for de forpligtelser, som bestyrelsen og ledelsen
lovligt pådrager orkestret.
§ 5 Bestyrelsens sammensætning og konstituering
Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der er ansvarlig for at institutionens drift er i
overensstemmelse med gældende lovgivning og administrative forskrifter. Det bør tilstræbes, at
bestyrelsen tilsammen repræsenterer juridisk, ledelsesmæssigt, økonomisk, formidlingsmæssig indsigt og
musikfaglig indsigt.
•
2 medlemmer udpeget af Aalborg Kommune
•
5 medlemmer udpeget af den siddende bestyrelse
•
2 medarbejderrepræsentanter
Funktionstiden for de af Aalborg Kommune udpegede medlemmer bestemmes af byrådet.
Funktionstiden for de af bestyrelsen udpegede medlemmer er 4 år. Der udpeges medlemmer til bestyrelsen
på lige år, således at 2 henholdsvis 3 medlemmer fratræder hvert andet år.
Funktionstiden for de af medarbejderne valgte repræsentanter er 4 år.
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Et medlem må ikke vælges for mere end 2 perioder i umiddelbar
forlængelse af hinanden. De politisk udpegede repræsentanter kan dog sidde i mere end to
sammenhængende perioder.
Udtræder et til bestyrelsen udpeget medlem, gælder valget af den, der udpeges i dennes sted, kun for den
tilbageværende del af valgperioden.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil og er bindeled til den daglige ledelse og institutionen.
§ 6 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af og fastsætter den overordnede vision og strategi for Aalborg
Symfoniorkester. Bestyrelsen indgår rammeaftaler med Kulturministeriet og Aalborg Kommune.
Bestyrelsen har ansvar for at godkende langsigtede planer, herunder plan for institutionens organisering og
strategi for den fremtidige udvikling.
Bestyrelsen ansætter en daglig, øverste leder, direktøren, med ansvar for alle dele af institutionens virke.
Bestyrelsen godkender senest i oktober måned, efter oplæg fra direktøren, årsbudget for det følgende
budgetår.
Bestyrelsen godkender årsrapport med tilhørende årsregnskab inden 1.april.
Bestyrelsen opretter et Kontaktforum med regional repræsentation.
Bestyrelsen vælger statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen udpeger 5 medlemmer til bestyrelsen jf. § 5
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit virke, herunder formandens opgaver og pligter.
§ 7 Bestyrelsesmøder
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Såfremt mindst 5 bestyrelsesmedlemmer begærer
bestyrelsesmøde afholdt, skal formanden indkalde hertil hurtigst muligt. Formanden drager omsorg for, at
der sker indkaldelse med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler udsættelse eller
giver anledning til tvivl. Sådanne sager forelægges til efterretning/godkendelse på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Se dog § 12 og 13.
Det tilstræbes, at der afholdes mindst 4 møder om året.
Der udarbejdes et kort referat, hvori hvert medlem har ret til at få protokolleret sit eventuelle
særstandpunkt.
§ 8 Den daglige ledelses opgaver
Direktøren har overfor bestyrelsen det overordnede ansvar for alle dele af institutionens virke. Direktøren
er ansvarlig for økonomi, markedsføring samt den administrative og kunstneriske ledelse - herunder at
orkestrets virksomhed er i overensstemmelse med gældende love og regler. Direktøren er ansvarlig for at
omsætte visionen til strategi, i tæt samarbejde med chefgruppen, udvalg, musikere, administration og
samarbejdspartnere.
§ 9 Tegningsret
Aalborg Symfoniorkester tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.
Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende dispositioner over fast
ejendom.

§ 10. Budget, regnskab og revision.
Stk. 1 Aalborg Symfoniorkester er omfattet af bestemmelserne i lov og bekendtgørelse om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Stk. 2 Aalborg Symfoniorkesters regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 3 Aalborg Symfoniorkester skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget
til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.
Stk. 4 Aalborg Symfoniorkester 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.
§ 11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 5 af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende
bestyrelsesmøder.
Ændringerne skal godkendes af Aalborg Kommune og Kulturministeriet.
§ 12 Nedlæggelse af Aalborg Symfoniorkester
Beslutning om ophør af Aalborg Symfoniorkester og anvendelse af institutionens formue kan kun ske ved
bestyrelsens beslutning og med tilslutning fra min. 6 bestyrelsesmedlemmer og træde i kraft efter
godkendelse af Aalborg Kommune og Kulturministeriet.
§ 13 Ikrafttræden, erstatter vedtægterne fra 12. januar 2017. Nærværende vedtægter træder i kraft
1.januar 2020.
Således vedtaget i sin helhed på bestyrelsesmøderne 4.oktober 2019, 24.oktober 2019 og 3.november
2019.

