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Vedtægter for Strøm 
 

§ 1 Formål 
(1) Den selvejende institution Strøms formål er at fremme, styrke og udvikle den 

elektroniske musik og beslægtede genrer i København, på Frederiksberg og i resten af 

landet. 

 

§ 2 Navn, hjemsted og stiftelse 

(1) Den selvejende institutions navn er Strøm. 

 

(2) Den selvejende institution har hjemsted i København. 

 

(3) Den selvejende institution Strøm er stiftet i 2018 af foreningen Strøm. Den selvejende 

institution Strøm er en videreførelse af foreningen Strøm, der blev stiftet i 2009. 

 

§ 3 Finansiering 
(1) Strøm finansieres blandt andet af tilskud fra Statens Kunstfond, Københavns 

Kommune og Frederiksberg Kommune og fonde samt af egenindtægter. 

 

(2) Strøm kan desuden varetage opgaver og indgå i samarbejder, som helt eller delvist 

finansieres ved egenindtægter og tilskud fra anden side. 

 
§ 4 Bestyrelse 

(1) Bestyrelsen er Strøms øverste myndighed. 

 

(2) Strøms bestyrelse består af fem-syv personer, som udpeges af bestyrelsen.  

 

(3) Bestyrelsen sammensættes så den afspejler Strøms virksomhed. 

 

(4) Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år. 

 

(5) Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. 

 

(6) Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde i bestyrelsen i to sammenhængende 

udpegningsperioder. 

 

(7) Et bestyrelsesmedlem kan ekskluderes såfremt et kvalificeret flertal på 2/3 af 

bestyrelsens øvrige medlemmer vurderer, at medlemmet modarbejder eller skader 

Strøms virke og formål eller disponerer i strid med Strøms vedtægter.  

 

 
  

1 

http://www.stromcph.dk/
https://www.instagram.com/strmdk/


 

www.stromcph.dk / @stromdk 

 

§ 5 Bestyrelsen ansvar og møder 
(1) Bestyrelsen fastsætter Strøms strategiske mål og har det overordnede ansvar for 

Strøms drift.  

 

(2) Bestyrelsen ansætter og afskediger Strøms direktør. Direktøren tegner Strøms 

virksomhed og forestår alle institutionens administrative og driftsmæssige opgaver og 

spørgsmål, herunder ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale.  

 

(3) Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen 

skal bl.a. indeholde bestemmelser om:  

1. Konstituering  

a. Valg af formand og næstformand 

b. Konstitueringsperiodens længde 

c. Valg af to bestyrelsesmedlemmer til tegning af institutionen i tilfælde af 

formandens og/eller den daglige leders forfald, jf. §8, stk. 1 

2. Arbejdsdeling 

3. Tilsyn med den daglige ledelse 

4. Mødeindkaldelse, mødereferater 

5. Seminarer 

6. Dialogmøder 

7. Regnskabskontrol 

8. Inhabilitet 

9. Tavshedspligt 

10. Bestyrelsens selvevaluering 

11. Hvem der udtaler sig offentligt på bestyrelsens vegne 

 

(4) Bestyrelsen afholder minimum fire møder årligt. Formanden eller direktøren kan 

indkalde til yderligere møder efter behov. Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid 

forlange indkaldt til et bestyrelsesmøde.  

 

(5) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede - 

blandt disse enten formand eller næstformand. 

 

(6) Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller 

formandens stemme dobbelt.  
 

§ 6 Tegningsregel 
(1) Bestyrelsen tegnes af formanden, et bestyrelsesmedlem og direktionen i fællesskab. 

Bestyrelsen udpeger af sin midte suppleanter, som kan indtræde ved forfald af én eller 

flere af de tegningsberettigede personer. Disse udpeges som en del af bestyrelsens 

konstituering.  

 

2 

http://www.stromcph.dk/
https://www.instagram.com/strmdk/


 

www.stromcph.dk / @stromdk 

 

(2) Bestyrelsen kan give direktøren fuldmagt til at afholde alle løbende udgifter og at indgå 

de forpligtende aftaler, som vedrører institutionens løbende drift og aktiviteter.  

 

§ 7 Hæftelse 

(1) For Strøms økonomiske forpligtelser hæfter alene institutionens formue.  

 

§ 8 Budget, regnskab og revision 

(1) Strøm er omfattet af bestemmelserne i lov og bekendtgørelse om økonomiske og 

administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

 

(2) Strøms regnskabsår følger kalenderåret. 

 

(3) Strøm skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til 

den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. 

 

(4) Strøm skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en af 

bestyrelsen godkendt og underskrevet årsrapport. Årsrapporten skal være revideret af 

en statsautoriseret revisor.  

 

§ 9 Vedtægter 
(1) Vedtægter fastsættes af Strøms bestyrelse. 

 

(2) Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når 3/4 af den samlede bestyrelse stemmer 

herfor.  

 

(3) Vedtægtsændringer skal godkendes af den tilsynsførende myndighed før de træder i 

kraft.  

 

§ 10 Opløsning 

(1) Beslutning om Strøms opløsning kan kun træffes, når 3/4 af den samlede bestyrelse 

stemmer herfor.  

 

(2) I tilfælde af opløsning skal eventuelt overskydende midler anvendes i henhold til 

formålsbestemmelsen efter godkendelse af den tilsynsførende myndighed.  

  

§ 11 Overgangsbestemmelser 
(1) Ved stiftelsen af den selvejende institution Strøm udpeges institutionens første 

bestyrelse af bestyrelsen for Foreningen Strøm. Halvdelen af de nye 

bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på to år og den anden halvdel for en 

periode på fire år. Alle udpegede kan ved beskikkelsesperiodens udløb højst udpeges 

for én yderligere periode á fire år. 
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København den 29. januar 2018 

 

Bestyrelsen for Foreningen Strøm: 

  

 

 

 

Gunnar K. Madsen Josefine Albris 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Vive Kristoffersen Thomas Madvig 
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