OMMERSYSSELHALLEN

VEDTÆGTER
for den selvejende institution

OMMERSYSSELHALLEN,

ØSTER TØRSLEV

§ 1 (Navn, hjemsted)
Institutionen

Ommersysselhallen

er en selvejende institution

med hjemsted i Øster Terslev. Randers Kommune.

§ 2 (Formål)
Det er institutionens
udstillinger,

formål at drive Ommersysselhallen

kulturelle

arrangementer

med tilhørende

lokaler primært

brug for i dræt, sekundært

o. lign.

§ 3 (Kapital og drift)
Institutionen

ejer ejendommen

Med hensyn til institutionens

Institutionens

matrikel 9æ og 9ad af Øster Tørslev Sogn med bygninger,

drift gennemføres

ved kontingent,

frivillig bidrag fra medlemmer,

gældende takster samt ved tilskud fra det offentlige
Et eventuelt
underskud

overskud på driften tilfalder
i andre år og til investering

Overskud, der ikke findes nødvendigt
af umyndige
Værdipapirer

inventar og beplantninger.

aktiver og passiver henvises i øvrigt til status.

efter gældende lov.

institutionen

til opbygning

af en kapital til imødegåelse af eventuelle

i for eksempel byggeforanstaltninger,
i driften,

udleje af lokaler i henhold til

indsættes i pengeinstitut

udvidelser o. lign.

eller anbringes efter reglerne for anbringelse

midler.
skal noteres på institutionens

navn, og det skal i det hele sikres, at midlerne anvendes i institutionens

interesse.

§ 4 (Medlemskreds)
Som medlem af institutionen
Et indskudjmedlemsbevis
forbindelse

kan der optages såvel enkeltpersoner

kan erhverves ved indbetaling

med byggeri eller vedligeholdelse

Medlemsbeviset

giver stemmeret

af 100,- en gang for alle, eller ved frivillig arbejdskraft

til bestyrelsen.

generalforsamling,

er personligt

i

såfremt personen er fyldt 18 år. Samme

Foreninger og institutioner

for bestyrelsen.
Medlemsbeviset

og foreninger.

på hallen.

på institutionens

aldersgrænse gælder for valgbarhed

som institutioner

og kan ikke overdrages til andre.

har en stemme ved en repræsentant

§ 5 (Medlemsansvar)
Medlemmerne
institutionens

har ingen andel eller fordringer

i institutionens

formue eller driftsoverskud,

og de hæfter ikke for

gæld eller driftsunderskud.

§ 6 (Generalforsamling)
Institutionens

højeste myndighed

Ordinær generalforsamling

er generalforsamling.

afholdes en gang årligt inden udgang af april måned efter forudgående

bekendtgørelse

i

dagspressen med et varsel af mindst 14 dage og med følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Årsberetning

3.

Årsregnskab

4.

Behandling af indkomne

5.

Valg til bestyrelsen

6.

Valg af suppleanter

7.

Valg af revisor

8.

Valg af revisorsuppleant

9.

Eventuelt

Generalforsamlingen
sket. Beslutninger

forslag

er beslutningsdygtig

uanset de fremmødte

stemmeberettigedes

antal, når lovlig indkaldelse er

træffes ved simpelt stemmeflertal.

Den selvejende institution
Ved valg til bestyrelsen

ledes af en bestyrelse på 7 personer. Der alle vælges på generalforsamlingen.

anvendes prioriteringsmetoden.

§ 7 (Bestyrelsen)
Bestyrelsen vælger selv sin formand,
forretningsudvalget,
godkendte

næstformand,

kasserer og sekretær, disse 4 udgør sammen med halinspektøren

som gennem månedlige møder er ansvarlig for den daglige drift af hallen i henhold til det

budget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig,

når mindst 4 medlemmer

er mødt. Ved stemmelighed

er formandens

stemme

afgørende.
Bestyrelsen varetager institutionens
Bestyrelsen fastsætter

anliggender

ved en forretningsorden

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden

i alle henseender.
er arbejdsdeling.
indkalder

hertil, eller mindst 3 medlemmer

ønsker det med angivelse

af forhandlingsemne.
Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet medhjælp.
Bestyrelsen er ulønnet.
Ved køb, salg eller pantsætning

af fast ejendom eller optagelse af lån forpligtes

institutionen

ved den samlede

bestyrelses underskrift.
Ved øvrige dispositioner

forpligtes

institutionen

ved underskrift

fra 3 medlemmer

af forretningsudvalget

i forening.

§ 8 (Regnskab)
Institutionens
udarbejder

regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
kassereren driftsregnskabet

generalforsamlingen
Institutionen

Hvert år umiddelbart

er forpligtet

til at lade et registret revisionsfirma

generalforsamlingens

revidere og opstille regnskabet.

af samtlige bestyrelsesmedlemmer

det reviderede

og indsendes senest 14 dage efter

afholdelse til Randers kommune.

§ 9 (Ekstraordinært
generalforsamling

møde)

skal afholdes, såfremt det ønskes af:

1.

Formanden for bestyrelsen

2.

4 medlemmer

3.

15 medlemmer

eller

af bestyrelsen
skriftligt

eller

forlanger

det

En sådan begæring skal indvies med angivelse af det/de emne/emner,

bekendtgørelse

Kassereren fremsender

senest 1. februar. Hvert år inden d. 1. april afleverer revisionsfirmaet

regnskab. Regnskabet underskrives

Den ekstraordinære

afslutning

for 2 år valgte revisorer, af hvilke en afgår hvert år.

regnskabet til revisionsfirmaet

Ekstraordinær

efter regnskabsårets

og status. Regnskabet skal forsynes med påtegning af 2 af

generalforsamling

der ønskes drøftet.

skal afholdes senest en måned efter kravet herom er fremsat, og efter

i dagspressen med et varsel på mindst 14 dage.

Den ekstraordinære
lovlig lindkaldelse

generalforsamling
er sket. Beslutninger

er beslutningsdygtig

uanset de fremmødte

stemmeberettigedes

antal, når

træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 10 (Ændring af vedtægter)
Til ændring af vedtægter

kræves:

1.

At bemærkninger

2.

At mindst 2/3 af de på generalforsamlingen

om vedtægtsændringer

er anført i dagsordenen.
mødte stemmeberettigede

stemmer

derfor.

§ 11 (Ophør)
Forslag om institutionens
stemmeberettigede

opløsning kan kun vedtages ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger

medlemmers

stemmer. Ved opløsningen

midler anvendes til fremme af idrætslivet
afsluttende

generalforsamling,

Nuværende

udgave af vedtægterne

Svend Vinther

truffet

af den

af Randers Kommune.

d. 18 april 2007

er gældende fra d. 15 juni 2017 under forudsætning

af bestyrelsens vedtagelse.

Sekretær

Best. medlem

med 2/3 af de

skal evt. overskydende

i de nordlige del af Nørhald Kommune, efter bestemmelse

og godkendt

Således vedtaget på generalforsamling

af den selvejende institution

Sanne Andersen

