Vedtægter
for
Ensemble MidtVest
§1
Navn, organisation og hjemsted
Ensemble MidtVest er en selvejende institution med hjemsted i kommunerne Herning, Holstebro, og
Struer.
Juridisk hjemsted er Herning. Ensemblets administration og øvelokaler er placeret på HEART –
Herning Museum of Contemporary Art, Bitten og Aage Damgaards Plads 2, 7400 Herning.

§2
Institutionens formål
Institutionens formål er at arbejde til fremme for musiklivet i den midt- og vestjyske landsdel, samt at
markere ensemblet og dyrke samarbejde nationalt og internationalt til gavn for aftalekommunernes
borgere.
Formålet tilgodeses ved at:
•

Ensemble MidtVest forpligter sig primært til professionel koncertvirksomhed gennem
selvstændige ensemblekoncerter med særligt hensyn til den klassiske kammermusik, værker af
danske komponister og improvisation.

•

Ensemble MidtVest kan herudover indgå samarbejde med andre ensembler og musikere,
herunder amatørensembler, medvirke i musikdramatiske forestillinger, dette nationalt såvel som
internationalt.

•

Ensemblet varetager desuden i henhold til aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik, pædagogiske og formidlingsmæssige aktiviteter i samarbejde med MGK kurser,
musikskoler, folkeskoler, gymnasier m.fl. med henblik på at bidrage til udviklingen af den
musikalske fødekæde og et blomstrende lokalt kulturliv.

§3
Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1
Ensemble MidtVest ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf:
3 udpeges af de tre aftalekommuner – Herning, Holstebro og Struer, således at der vælges en
repræsentant fra hver kommune
4 udpeges af bestyrelsen med henblik på at supplere bestyrelsen med forskellige faglige kompetencer af
relevans for ensemblet
1 udpeges af og blandt ensemblets medarbejdere.
Stk. 2
Kulturchefen fra den tilsynsførende kommune deltager som tilforordnet i bestyrelsen (uden stemmeret).
Stk. 3
Der udpeges en suppleant for hver af de af aftalekommunerne udpegede medlemmer.
Der udpeges desuden en suppleant for det af medarbejderne udpegede medlem.
Stk. 4
En repræsentant for Ensemblets Venner deltager som observatør med taleret i bestyrelsen.
Stk. 5
De af aftalekommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen,
der følger den kommunale valgperiode.
De af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer har en funktionsperiode på 4 år ad gangen, forskudt
2 år i forhold til de kommunalt udpegede medlemmer.
Stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand udpeget blandt de fire uafhængige
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger desuden en næstformand.
Stk. 7
For afstemning og valg i bestyrelsen gælder reglerne i den til enhver tid gældende kommunale
styrelseslov.
Stk. 8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§4

Bestyrelsens ansvar
Stk. 1
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Ensemble MidtVests virksomhed og vedtægternes
overholdelse.
Stk. 2
Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.
Møderne føres til referat, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Endvidere skal der indkaldes til bestyrelsesmøde, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt
forlanger det.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heriblandt to uafhængige
bestyrelsesmedlemmer samt formand eller næstformand.
Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed har formanden dog den afgørende
stemme.
Bestemmelsen om almindeligt flertal gælder dog ikke i §§9 og 11.
Stk. 4
Bestyrelsen ansætter og afskediger chefen for ensemblet. Chefen kan dog ikke afskediges uden den
tilsynsførende kommunes samtykke.
Stk. 5
Bestyrelsen fastlægger ensemblets strategi, og godkender efter indstilling fra ensemblechefen
programudvalgets aktivitets- og sæsonplan, samt dets budget under hensyn til de af stat og kommuner
meddelte tilskud.

§5
Daglig ledelse
Stk. 1
Chefen for Ensemble MidtVest har ansvaret for alle dele af den daglige drift og ledelse overfor
bestyrelsen.
Stk. 2
Chefen ansætter og afskediger ensemblets musikere. Ansættelse af faste musikere til ensemblet kan
foregå efter at potentielle kandidater har prøvespillet med ensemblet.
Chefen indgår aftale om ansættelse af gæstesolister, gæstedirigenter, assistenter med videre.

Stk. 3
Chefen ansætter og afskediger det administrative personale.
Stk. 4
Chefen er ansvarlig for musikernes virke gennem tjenesteplaner.
Stk. 5
Chefen er ansvarlig for markedsføring af ensemblet og salg af arrangementer og koncerter.
Stk. 6
Chefen er sekretær for bestyrelsen.

§6
Programudvalget
Stk. 1
Bestyrelsen nedsætter et programudvalg, der sammen med chefen beslutter den kunstneriske profil og
repertoiret.
Stk. 2
Programudvalget består af 3-4 medlemmer indstillet af og blandt ensemblets musikere og godkendt af
ensemblechefen.
Stk. 3
Ensemblechefen forelægger forslag til aktivitets- og sæsonplan med tilhørende budget for bestyrelsen
til godkendelse.

§7
Finansiering
Ensemblets virksomhed finansieres primært via driftstilskud fra Statens Kunstfond samt de tre
aftalekommuner, som det fremgår af aftalen mellem de offentlige partnere, og derudover af egne
indtægter m.m..

§8
Budget, regnskab og revision
Stk. 1
Institutionens budget- og regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Chefen udarbejder årligt et budgetforslag med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinier fastsat
af bestyrelsen. Herudover udarbejdes i samråd med programudvalget årligt en aktivitets- og sæsonplan.
Stk. 3
Budgetforslag og aktivitetsplan forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Stk. 4
Chefen skal årligt udarbejde en beretning, der godkendes af bestyrelsen.
Stk. 5
Det af bestyrelsen godkendte budget og reviderede årsregnskab samt årsberetningen forelægges for
tilskudsgivende myndigheder til godkendelse efter gældende regler herfor.
Stk. 6
Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor, som reviderer institutionens årsregnskab i henhold til de
af de bevillingsgivende myndigheders til enhver tid gældende standarder.

§9
Tegningsret og hæftelse
Stk. 1
Bestyrelsesformand og chef tegner institutionen, i formandens fravær næstformand og chef.
Stk. 2
Til beslutning om køb ud over det i budgettet fastsatte, salg eller pantsætning kræves det dog, at mindst
3 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Stk. 3
For institutionens forpligtelser hæfter alene den til enhver tid eksisterende institutionsformue.

§10
Institutionens aktiver og deres forvaltning
Institutionens aktiver må kun anvendes til fremme af institutionens formål jf. §2. Driftsmidler skal med
undtagelse af den fornødne likvide kassebeholdning anbringes på betryggende måde i pengeinstitutter
og/eller girokonto.

§11
Ikrafttræden, vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1
Institutionen er stiftet med virkning fra 1. juni 2001.
Stk. 2
Til beslutning om ændringer i vedtægterne og til beslutning om institutionens eventuelle nedlæggelse
kræves, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Stk. 3
Ensemble MidtVests vedtægter og ændringer heri skal godkendes af de tre aftalekommuner og Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.
Stk. 4
En eventuel beslutning om nedlæggelse af Ensemble MidtVest kan først ske efter tiltrædelse af de
tilskudsgivende myndigheder (Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik samt
aftalekommunerne).
Stk. 5
Ved nedlæggelse af institutionen skal dets aktiver sendes forholdsmæssigt tilbage til Statens Kunstfond
og aftalekommunerne. Den siddende bestyrelse skal fungere, indtil den økonomiske opgørelse af
institutionens aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten.

Nærværende vedtægter er senest ændret på bestyrelsesmødet d. Xx/xx 2020 med virkning fra 1. januar
2021.
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