Vedtægter for den selvejende institution Musikhuzet Bornholm
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1: Institutionens navn er: Musikhuzet Bornholm med hjemsted i Bornholms Regionskommune.
Stk. 2: Musikhuzet er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens § 3 stk. 1, nr. 4, hvori det
bestemmes, at selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er
undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser
udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven.
§ 2. Formål
Stk. 1: Musikhuzet har til formål at etablere og drive et spillested, fortrinsvis for den rytmiske musik.
Musikhuzet skal fremstå som et musikalsk kraftcenter og musikkultur-eksponent. Musikhuzet vil præsentere
et tidssvarende og nyskabende repertoire med vægt på kvalitet, aktualitet og alsidighed. Musikhuzet Bornholm
vil samarbejde, være nytænkende og skabe nye innovative koncertformer.
Stk. 2: Musikhuzet kan endvidere forestå og deltage i netværk i lokale og nationale musikmiljøer.
Stk. 3: Musikhuzet kan forestå udlejning af Musikhuzets lokaler.
§ 3. Finansiering
Musikhuzet finansieres på tidspunktet for godkendelsen af nærværende vedtægter af driftstilskud fra Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Bornholms Regionskommune og egenindtægter.
§ 4. Udpegning til bestyrelsen
Stk. 1: Musikhuzet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.
Stk. 2: Et medlem udpeges af Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse, som udpeges for en
periode svarende til den kommunale valgperiode.
Seks medlemmer udpeges af Musikhuzets bestyrelse, tre medlemmer for en fireårig periode og tre
medlemmer for en toårig periode, med det formål at tilføre særlige kompetencer til bestyrelsen.
Stk. 3: Ved et medlems udtræden i udpegningsperioden genudpeger henholdsvis Bornholms
Regionskommune og den siddende bestyrelse et nyt medlem til bestyrelsen i henhold til givne retningslinjer.
§ 5. Bestyrelsens opgaver
Stk. 1: Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand og en næstformand.
Bestyrelsen sammenkaldes, når formanden bestemmer det, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsens mødefrekvens fastsættes i Musikhuzets forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme
afgørende.
Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet skal godkendes af samtlige tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 2: Bestyrelsen repræsenterer Musikhuzet i alle forhold og forestår ledelsen og organisationen af
Musikhuzets virksomhed.
Stk. 3: Bestyrelsen ansætter den kunstneriske og daglige leder.
Stk. 4: Bestyrelsen godkender budget og årsrapport efter indstilling fra den daglige leder.

§ 6. Drift og daglig ledelse
Stk. 1: Den daglige ledelse forestås af den kunstneriske- og daglig leder. Lederens løn- og ansættelsesforhold
fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2: Den ansatte leder har det daglige og økonomiske ansvar for driften af Musikhuzet, herunder ansættelse
af personale, inden for de givne budget- og bevillingsmæssige rammer. Lederen har endvidere ansvar for, at
der sker en forelæggelse for bestyrelsen af de forhold, som bestyrelsen skal tage stilling til.
Stk. 3: Den daglige leder skal holde bestyrelsen orienteret om væsentlige spørgsmål af betydning for
institutionen.
§ 7. Tegning og fuldmagt
Musikhuzet tegnes af formanden og den daglige leder eller to medlemmer af bestyrelsen i fællesskab og den
daglige leder.
Bestyrelsen kan give den daglige leder fuldmagt til forhold vedrørende Musikhuzets drift og aktiviteter.
§ 8. Hæftelse
For institutionens økonomiske forpligtelser hæfter alene Musikhuzets formue.
§ 9. Budget, regnskab og revision
Stk. 1: Institutionen er underlagt lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Stk. 2: Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 3: Institutionen skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende det af bestyrelsen
godkendte budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.
Stk. 4: Institutionen skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende den af bestyrelsen
underskrevne årsrapport med tilhørende ledelsesberetning og revisionsprotokollat til den tilsynsførende
myndighed.
Stk. 5: Årsrapporten skal være revideret af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.
§ 10. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen kan med almindeligt stemmeflertal beslutte at fortage ændring i denne vedtægt, dog således, at
ændringerne først er gyldige, når de er godkendt af Bornholms Regionskommune.
§ 11. Opløsning
Stk 1: Bestyrelsen kan med almindeligt stemmeflertal beslutte at opløse institutionen, dog således, at
opløsningen først er gyldig, når den er godkendt af Statens Kunstfond og Bornholms Regionskommune.
Stk. 2: Ved opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes i overensstemmelse med institutionens
formål, dog således, at anvendelsen skal godkendes af Statens Kunstfond og Bornholms Regionskommune.

