Vedtægter for den selvejende institution Grejsdalens
Fritidscenter
§1

Institutionens navn: Den Selvejende institution
”Grejsdalens Fritidscenter”

§2

Institutionens formål: at drive et idræts- og fritidscenter i
Grejsdalen.
Bygninger med omliggende arealer skal fortrinsvis være til
disposition for sportsklubber/foreninger,
ungdomsforeninger og andre foreninger samt borgere i
GREJSDALEN, HORNSTRUP og FREDERIKSHØJ, men
centeret kan også efter bestyrelsens beslutning også
anvendes til andre kulturelle formål.
Hovedformålet med centeret er at skabe baggrund for og
fremme af aktiviteter i Grejsdalen

§3

Institutionen skal være selvejende. Institutionens kapital
tilvejebringes ved indsamlinger, gavebidrag samt ved
tilskud, lån og driftsindtægter.

§4

Institutionens likvide midler hensættes i pengeinstitut
lydende på institutionens navn, eller anbringes i sådanne
værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.
Der kan aldrig udbetales "udbytte", tantieme eller anden
aflønning til medlemmer af bestyrelsen.

§5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1.
april.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages
varsel og bekendtgøres ved annoncering i lokale blade.
Dagsorden for ordinær generalforsamling som følger:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens formand aflægger beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisorer, der skal være registret.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved alm.
stemmeflertal. Ved stemmelighed anses forslaget for

bortfaldet.
Såfremt 1/10 af de stemmeberettigede
generalforsamlingsdeltagere kræver det, skal
afstemninger være skriftlige.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal.
Adgang til og stemmeberettiget på generalforsamlingen er
enhver person, som er fyldt 18 år og som er bosat i
GREJSDALEN, HORNSTRUP eller FREDERIKSHØJ.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på
generalforsamlingen.
Valgbar til bestyrelsen er enhver stemmeberettiget
person.
Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde og efter
bestyrelsens indstilling tillade, at personer, der ikke
opfylder bopælskriteriet, er valgbare til bestyrelsen
§6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 100
stemmeberettigede personer eller et flertal i bestyrelsen
skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsens
formand.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme
regler som ordinær generalforsamling og skal afholdes
senest 4 uger efter, at formanden har modtaget skriftlig
begæring herom.

§7

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der skal
bestå af 5 medlemmer samt 1 suppleant.
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse sidder for
en 2-årig periode.
For at sikre kontinuitet i bestyrelsen, er der på hver
ordinær generalforsamling henholdsvis 2(3) og 3(4)
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg.
Alle bestyrelsesmedlemmer kan dog genvælges for en
ny/flere periode(r).
Senest 14 dage efter ordinær generalforsamlings
afholdelse træder den nyvalgte bestyrelse sammen for

konstituering. Fra bestyrelsens midte vælges formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
§8

Den daglige ledelse af Fritidscenteret varetages af et
forretningsudvalg (formand, næstformand, kasserer og
sekretær).

§9

Bestyrelsens arbejde er ulønnet i.h.t. § 4 stk. 2, men der
kan dog ydes udgiftsdækning for udgifter, der er en rimelig
følge af bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Dog skal
bestyrelsesmøder afholdes, såfremt formand eller et flertal
i bestyrelsen fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er tilstede.
Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved
stemmelighed anses forslaget for bortfaldet.
Bestyrelsen er pligtig at føre en protokol over sin
virksomhed.
Bestyrelsen kan til den daglige drift af centeret antage en
bestyrer/inspektør. Denne må ikke være medlem af
bestyrelsen.

§ 10

Institutionens driftsregnskab og status skal revideres af
statsautoriseret eller registret revisor.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revisor vælges for 2 år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
Det af generalforsamlingen godkendte regnskab tilsendes
Vejle Kommune og sendes til Fritidsafdelingen.

§ 11

Institutionen tegnes af formanden og mindst et
bestyrelsesmedlem.

§ 12

Institutionen hæfter kun med sin formue for sine
forpligtelser.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for institutionens
forpligtelser.

§ 13

For at foretage vedtægtsændringer kræves, at et forslag
herom, efter forudgående annoncering, har været fremsat
på generalforsamlingen, hvor der til forslagets vedtagelse
kræver kræves majoritet på2/3 af de afgivne stemmer.
Opløsning af institutionen kan kun besluttes efter forslag
fra bestyrelsen og til opløsning kræves endvidere en
majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Såfremt institutionen "opløses", skal eventuel positiv
formue overgå til Vejle Kommune.
Vedtægterne er fremlagt og vedtaget på den ordinære

generalforsamling den marts 2017 og vil være gældende
fra den 1. juli 2017.
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