VEDTÆGT
for den selvejende institution

Odense Filmværksted
§1
NAVN
Den selvejende institutions navn er Odense Filmværksted
Den selvejende institution er stiftet af Haderslev Kommune, Haderslev.
Den selvejende institution virker i henhold ti1 ”Lov om film” nr. 186 af 12.3.1997 (§ 2 punkt 6).
Den selvejende institution er almennyttig.

§2
HJEMSTED
Den selvejende institutions hjemsted er Odense Kommune.

§3
FORMÅL
Odense Filmværksted skaber rammerne for selvuddannelse og learning by doing til den digitale
visuelle branche.
Vi rekrutterer og tiltrækker talent, afklarer og udvikler kompetencer samt introducerer til
markederne i den digitale visuelle branche. Vi skaber lokale, nationale og internationale
samarbejder, så vi sikrer en kontinuerlig udvikling af talenterne og Odense Filmværksted.
Formålene opfyldes ved at stille rådgivning, økonomisk støtte, produktionsudstyr samt redigering
til rådighed for potentielle talenter.
Endvidere kan Odense Filmværksted som accessorisk indtægtsdækket virksomhed arrangere
kurser og seminarer – selvstændigt eller i samarbejde med partnere - for at fremme professionel
viden om billeder, film og video som kommunikationsmiddel. Odense Filmværksted kan
tilsvarende engagere sig i lokale og regionale aktiviteter, der har til formål at fremme værkstedets
formål.

§4
FINANSIELT GRUNDLAG OG
OVERSKUDSANVENDELSE
Fondens grundkapital udgør kr. 250.000, der er indskudt kontant.

Grundkapitalen anbringes og forvaltes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
anbringelsesbekendtgørelse.
Grundkapitalen kan udvides ved bidrag fra fonde, private og offentlige myndigheder.
Midler til værkstedets drift tilvejebringes ved tilskud fra Fonden Filmtalent, Odense Kommune og
andre offentlige og private tilskud. Endvidere kan Odense Filmværksteds drift suppleres med
anden indtægtsgivende virksomhed, som et accessorium og i forlængelse af og i sammenhæng
med Odense Filmværksteds brede almennyttige formål.
Årets underskud og overskud overføres til efterfølgende regnskabsår.
Årets overskud anvendes efter fradrag til administration, vedligeholdelse og nyanskaffelse af
udstyr til fondens formål, der er fastsat i vedtægtens § 3. Bestyrelsen er dog berettiget til at
henlægge dele af årets overskud til konsolidering og større investeringer.

§5
LEDELSE
Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen supplerer sig selv. Der skal i
forbindelse med udpegningen af medlemmer sikres, at der er medlemmer som har en interesse og
indsigt i film og udvikling af film.
1 medlem udpeges af og blandt Odense Filmværksteds medarbejdere.
Fondens bestyrelse konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Bestyrelsen modtager intet vederlag for bestyrelseshvervet.
Bestyrelsen mødes efter behov dog minimum 4 gange årligt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år. Ved den selvejende institutions etablering
udpeges 2 af medlemmerne dog kun for 2 år.
Nye bestyrelsesmedlemmer udpeges senest et halvt år før siddende bestyrelsesmedlemmer
fratræder – genudpegning kan kun finde sted 2 gange.
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med den daglige leder eller en af disse i forening
med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.
Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to
tredjedele af bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen udstikker rammer og mål for Odense Filmværksted og varetager tilsyn med den
daglige drift.
Bestyrelsen kan i forbindelse med særlige projekter supplere sig med tilforordnede (uden
stemmeret) fra stifter eller anden myndighed.
Bestyrelsen ansætter en leder til at forestå den daglige drift af Odense Filmværksted. Lederen
fungerer som sekretær for bestyrelsen.
Bestyrelsen hæfter alene med fondens formue.

§6
BUDGET OG REGNSKAB
Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et budget, som sendes til Odense Kommune og Fonden
Filmtalent senest den 1.10.
Endvidere aflægger bestyrelsen beretning og regnskab for årets aktiviteter. Beretningen skal
afspejle målopfyldelsen i forhold til de indgåede aftaler med Fonden Filmtalent og Odense
Kommune. Beretning og regnskab skal være Fonden Filmtalent og Odense Kommune i hænde
senest den 1. april hvert år.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Den selvejende institutions regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget autoriseret revisor.

§7
VEDTÆGTSÆNDRINGER OG
OPLØSNING
Bestyrelsen kan foranledige ændringer af vedtægten.
Såfremt den selvejende institution opløses, træffer Odense Kommune beslutning om anvendelse
af kapitalen i overensstemmelse med vedtægten.
Den selvejende institutions kapital kan ikke tilbageføres til stifterne.
Endvidere gælder reglerne i Fondslovens $ 32.

§8
LOVGIVNING
Den selvejende institution Odense Filmværksted er omfattet af lov om fonde og visse foreninger.
Omdannelse kan ske således, at Fonden senere bliver til en erhvervsdrivende Fond.
Stiftet den 27. november 2003.
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