Vedtægter for den selvejende institution
Skals idrætshal & svømmehal
1

Institutionens navn er Skals idrætshal & svømmehal. Dens hjemsted er Skals.
Institutionen er selvejende.

2.

Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal og en svømmehal i Skals.
Lokaliteterne er beregnet for byens og omegnens beboere og foreninger med
kulturelle formål, samt til møder, stævner, koncerter, forestillinger, udstillinger og
lignende. For svømmehallens vedkommende sigter man især efter at stimulere
befolkningens interesse og mulighed for svømning.
Svømmehallen skal tilbydes hele kommunens ungdom til svømmeundervisning.
Institutionen driver eller bortforpagter de i ejendommen indrettede cafeterialokaler
(restaurationslokaler). Denne drift sker i.h.t. beværterbevilling med eller uden ret til
udskænkning af stærke drikke.

3.

Den til opførelse af hal og bad nødvendige kapital søges tilvejebragt ved
indsamlinger blandt egnens beboere, tilskud fra lokale institutioner, Dansk
Idrætsforbund, tipsmidlerne m.m. og endelig ved belåning af ejendommen.
Når finansieringen er endelig gennemført, vil nærværende vedtægt være at forsyne
med påtegning herom.

.4.

For så vidt der ved institutionens drift efter afskrivning fremkommer overskud, der
ikke medgår til udligning af underskud fra tidligere år eller til henlæggelser til
istandsættelser, fornyelser og vedligeholdelse m.v. eller til imødegåelse af evt.
fremtidige underskud, kan der anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering
eller udvidelse af bestående bygninger og anlæg. De til institutionen tilhørende midler
vil være at indsætte på bank- eller sparekassekassebøger i lokale pengeinstitutter
lydende på institutionens navn eller at anbringe i sådanne værdipapirer, i hvilke
umyndiges midler kan anbringes.

5.

Som medlemmer kan optages personer, foreninger og firmaer fra lokalområdet.
Medlemmerne er stemmeberettigede og valgbare når der er betalt kontingent.
Medlemskontingentet skal opsiges med 1 måneds varsel til den 1. januar, og
kontingentet indbetales senest 15. februar.
Medlemmer har ingen andel i institutionens formue eller overskud, der alene
tilfalder institutionen. Medlemmer hæfter ikke for institutionens gæld eller
driftsunderskud.

6.

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Uden
generalforsamlingens beslutning kan pantsætning af institutionens midler ikke
foretages, ligesom der ikke kan optages lån eller køb af fast ejendom uden
generalforsamlingens billigelse. Ændringer i nærværende vedtægt skal vedtages af
to på hinanden følgende generaIforsamlinger med mindst 14 dages varsel og
mellemrum.
Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflertal, og generaIforsamlingen er med den begrænsning der fremgår af § 16 - beslutningsdygtig uden hensyn til de
fremmødets antal.
Det på generalforsamlingens vedtagne føres i protokol og underskrives af sekretær
og dirigent.

7.

På generalforsamlingen har hver person, institution eller forening, der er
stemmeberettiget, en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt
fremmøde. For institutioner og foreningers vedkommende af de dertil bemyndigede
personer.
Medlemmer der er i restance over 9 måneder, slettes af medlemslisten. Indkaldelse
til generalforsamling sker i den lokale avis med mindst 14 dages varsel, ligesom
dagsordenen offentliggøres.

8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af februar måned.
Dagsorden omfatter følgende punkter:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af protokolfører

3.

Årsberetning og regnskab, fastsættelse af kontingent.

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5.

Valg af 2 suppleanter

6.

Valg af revisionsfirma.

7.

Indkomne forslag.

8.

Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen må være
indsendt til bestyrelsen skriftlig senest 8 dage forud. For så vidt forslag af den i §
16 stk. 1 omtalt art bliver aktuelle, skal de optages som selvstændige punkter på
dagsordenen.

9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil,
eller når mindst 50 aktive medlemmer skriftlig fremsætter ønske derom. I
skrivelsen
skal angives, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

10.

Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges på
generalforsamlingen for en 2-årig periode og afgår med hhv. 2 og 3 hver andet år,
første gang ved lodtrækning. Desuden vælges én af og blandt brugerforeningerne
af idræts- og svømmehallen for en 2-årig periode.

11.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse valg
gælder for et år ad gangen.

12.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen. Den ansætter og afskediger
det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af
lokaliteterne sker under hensyntagen til de deri interesserede.
Den fastsætter lejen for benyttelse af lokaliteterne, idet lejen alene fastsættes
under
hensyntagen til en forsvarlig økonomisk drift. Bestyrelsen udfærdiger regulativ for
den daglige drift.
Generalforsamlingen kan fastsætte vederlag til formand og kasserer, men
herudover kan intet bestyrelsesmedlem tillægges vederlag for arbejde i
bestyrelsen.

13.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller mindst tre af den medlemmer
finder det påkrævet.
Dens beslutninger afgøres ved alm. stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formanden (evt. næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. Der føres protokol over
det på bestyrelsesmøderne vedtagne, og de deltagende medlemmer underskriver.

14.

Institutionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab og
status indleveres til revisionen senest 4 uger efter regnskabsårets slutning.
Regnskabet fremlægges til offentligt gennemsyn i en uge forud for den ordinære
generalforsamling.

15.

Revisionen foretages af et godkendt revisionsfirma, der vælges hvert år.

16.

Beslutninger om nedlæggelse, opløsning eller salg af institutionen skal tages på en
generalforsamling.
Til gyldig vedtagelse kræves, at forslaget opnår tilslutning fra mindst totrediedel af
institutionens samlede aktive medlemstal - eller at der ved to på hinanden følgende
generalforsamlinger afgives et antal for forslaget, der svarer til mindst 2/3 af de i
generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af institutionens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om
anvendelse af institutionens midler. Denne anvendelse skal godkendes af
kommunalbestyrelsen.

17.

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem,
evt. næstformanden + et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning
tegnes dog af den samlede bestyrelse.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Skals
den 22. april 2008.

