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VEDTÆGTER 
DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDKRAFT BIG BAND 
NOVEMBER 2015 
 
 
 
§1 NAVN, HJEMSTED OG OPRINDELSE 
Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Nordkraft Big Band. 
Stk. 2 Institutionen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 
Stk. 3 Institutionen er stiftet 29. marts 2014 af musikerne i Nordkraft Big Band, på opfordring af 

den tidligere styregruppe for Nordkraft Big Band: Kristian Kloster, Jonas Munkholm Lindh 
Nielsen, Frank Bastrup Olsen, Henrik Lützen og Peter Lund Paulsen (manager). 

 
 
§ 2 FORMÅL 
Stk. 1 Institutionens formål er gennem koncertvirksomhed og lignende initiativer 

- at skabe grundlag for et ambitiøst, dynamisk og professionelt, rytmisk ensemble. 
- at arbejde for, at sikre den kulturelle fødekæde i Nordjylland. 
- at være en del af Nordjyllands musikalske og kulturelle identitet og med sit virke, at 

være med til at sætte Nordjylland på det musikalske landkort. 
Stk. 2 Ved koncertvirksomhed forstås 

- egne koncerter, med eller uden entrébetaling 
- skole- og institutionskoncerter 
- fællesprojekter med andre orkestre, solister, kor og lignende. 

 
 
§3 KAPITAL OG DRIFT 
Stk. 1 Institutionens grundkapital udgjorde ved institutionens oprettelse kr. 133.358,34 idet der 

henvises til kontobalancen pr. 19. marts 2014. 
Stk. 2 Institutionens virke finansieres ved tilskud fra Aalborg Kommune, andre offentlige institu-

tioner, private fonde mv., samt ved øvrige indtægter fra aktiviteter inden for institutionens 
formål. 

 
 
§4 INSTITUTIONENS LEDELSESSTRUKTUR 
Stk. 1 Den selvejende institution Nordkraft Big Bands overordnede ledelse varetages af en besty-

relse, som konstituerer sig selv med formand og kasserer. 
Stk. 2 Den daglige kunstneriske og administrative ledelse varetages af en manager, der ansættes 

og afskediges af bestyrelsen, som også fastlægger dennes kompetence- og ansvarsområ-
de i en stillingsbeskrivelse. 

Stk. 3 Manageren nedsætter en driftsgruppe bestående af minimum to personer, ud over sig 
selv, til brug for sparring og forfaldende arbejde. Denne gruppe skal godkendes af besty-
relsen. 
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§5 BESTYRELSEN 
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 personer, som sammensættes således 

- 1 medlem udpeges af Aalborg Kommune. 
- 2 medlemmer vælges af og blandt Nordkraft Big Bands musikere. 
- 2 medlemmer, der skal være en eksterne i forhold til Nordkraft Big Band. Disse med-

lemmer skal udpeges af de resterende medlemmer af bestyrelsen, og medlemmerne 
skal udpeges uden for kredsen af Nordkraft Big Bands musikere. Medlemmerne skal 
have en interesse for, samt eventuelt relationer til, musikmiljøet i Aalborg, og være vil-
lige til at arbejde for Nordkraft Big Bands formål, jf. §2. 

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode. De to medlemmer valgt af og 
blandt Nordkraft Big Bands musikere, vælges i henholdsvis lige og ulige år. Udpegningen 
af Aalborg Kommunes repræsentant følger byrådsperioden. De to eksterne medlemmer 
udpeges af de øvrige medlemmer af bestyrelsen i henholdsvis ulige og lige år. 

Stk. 3 Genudpegning/-valg kan finde sted. De siddende bestyrelsesmedlemmer fortsætter indtil 
der er udpeget/valgt bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode. 

Stk. 4 Ved et bestyrelsesmedlems forfald, udpeger den resterende bestyrelse et midlertidig med-
lem frem til næste ordinære valg. 

Stk. 5 Valgbare/udpegede til bestyrelsen skal være myndige personer og er selv ansvarlig for de-
res mandat og habilitet. 

Stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. 
 
 
§6 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR 
Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Den varetager institutionens inte-

resser og fastlægger linjerne for både Nordkraft Big Bands udadvendte og indadvendte 
virksomhed og for dens udvikling på længere sigt. 

Stk. 2 Bestyrelsen godkender institutionens årlige budget efter indstilling fra manageren. Den af-
lægger sammen med manageren og kassereren institutionens årsregnskab efter de her-
om gældende regler. 

Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger manageren og fastsætter såvel honorar, som de nær-
mere retningslinjer for managerens virksomhed i en stillingsbeskrivelse. 

Stk. 4 Bestyrelsen godkender driftsgruppens sammensætning. 
Stk. 5 Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån, køb eller salg og pantsætning af fast 

ejendom. 
Stk. 6 Bestyrelsen skal forvalte sin opgave, så Nordkraft Big Bands drift bliver til størst mulig gavn 

for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgiv-
ningen, eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af eventuelle of-
fentlige tilskud og øvrige indtægter. 

 
 
§7 BESTYRELSENS ARBEJDE 
Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings- og dagsorden. 
Stk. 2 Bestyrelsen holder møde mindst fire gange årligt, eller så ofte formanden finder det nød-

vendigt, eller når det forlanges af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af manageren. 
Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jvf. 

dog stk. 5. 
Stk. 4 Bestyrelsens afgørelse træffes ved simpel flertal, jvf. dog stk. 5. I tilfælde af stemmelighed 

er formandens stemme udslagsgivende. 
Stk. 5 Beslutning om optagelse af lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kan kun træf-

fes af et flertal, der omfatter mindst halvdelen af den samlede bestyrelse. 
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§8 MANAGEREN 
Stk. 1 Manageren er institutionens daglige kunstneriske og administrative leder og varetager – 

under ansvar over for bestyrelsen – den daglige administrative og kunstneriske ledelse i 
samarbejde med driftsgruppen, samt den økonomiske ledelse i samarbejde med kassere-
ren. 

Stk. 2 Manageren forelægger de forhold for bestyrelsen, som bestyrelsen skal tage stilling til efter 
§6, eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for virksomheden. 

Stk. 3 Manageren bestemmer, efter samråd med driftsgruppen og den pågældende instrument-
gruppe, hvem der er de faste musikere i Nordkraft Big Band. Manageren hyrer dirigenter, 
solister, lydteknikere o.l. 

Stk. 4 Manageren er ansvarlig for nedsættelse af driftsgruppen og dennes virksomhed. 
 
 
§9 REGNSKAB OG REVISION 
Stk. 1 Årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse. 
Stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab 

af kassereren, efter gældende regler. 
Stk. 3 Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal være i overensstemmelse med 

almindelige regnskabsprincipper. 
Stk. 4 Institutionens regnskaber revideres af en, af bestyrelsen, valgt revisor. 
Stk. 5 Regnskabet skal være afsluttet i første kvartal. 
 
 
§10 ANVENDELSE AF ÅRETS OVERSKUD 
Stk. 1 Eventuelt overskud må kun anvendes i overensstemmelse med institutionens formål, jf. §2. 
 
 
§11 STØTTEFORENING/-FOND 
Stk. 1 Til at understøtte den selvejende institution Nordkraft Big Bands formål, kan der oprettes 

en støtteforening eller -fond. 
 
 
§12 HÆFTELSE 
Stk. 1 Institutionen hæfter kun for sine forpligtigelser med dens til enhver tid værende formue. 

Der påhviler ikke institutionens bestyrelse, ansatte eller driftsgruppe nogen personlig hæf-
telse. 

 
 
§13 TEGNINGSRET 
Stk. 1 Institutionen tegnes i forening af manageren og bestyrelsesformanden eller, i managerens 

fravær, af bestyrelsesformanden og kassereren, og i bestyrelsesformandens fravær af ma-
nageren og kassereren. 

Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele manageren prokura. 
 
 
§14 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Stk. 1 Nærværende vedtægter kan kun ændres ved 2/3 stemmeflertal herfor, på et bestyrelses-

møde. 
Stk. 2 Aalborg Kommune skal godkende vedtægterne, samt ændringer i disse. 




