VEDTÆGTER
Aalestrup Idrætscenter S/I

Revideret den 14-03-2018

§ 1 – FORMÅL:
Institutionens formål er at opføre og drive fritids- og forsamlingslokaler til fremmelse af det
sportslige og kulturelle liv i Vesthimmerlands kommune, bl.a. ved, at lokalerne skal kunne
benyttes til idrætsudøvelse og kulturelle arrangementer, herunder udstillinger, møder, stævner,
teater, koncerter m.v.
§ 2 – HJEMSTED:
Institutionens hjemsted og væreting er Aalestrup, og dens adresse er Skolevænget 17B, 9620
Aalestrup.
§ 3 – BESTYRELSE:
Institutionens daglige arbejde ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges af
repræsentantskabet.
Medlemmer af bestyrelsen bør nødvendigvis ikke være medlemmer af repræsentantskabet.
Der vælges 2-3 suppleanter.
Medlemmer af bestyrelsen er valgt for en 3-årig periode og kan genvælges.
Bestyrelsen, der konstituerer sig senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling, vælger
ved afstemning blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer samt sekretær.
Valgene er gældende 1 år ad gangen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer
kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 eller flere medlemmer incl. formand eller næstformand er
til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør
formandens – i dennes fravær næstformandens – stemme udslaget.
Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og referatet godkendes
på det efterfølgende møde.
§ 4 – DAGLIG LEDELSE:
Den daglige ledelse af institutionen består af, at bestyrelsen ansætter og afskediger det til driften
nødvendige personale og træffer aftale om lønforhold.
Bestyrelsen drager omsorg for at udleje bygninger og anlæg.
Bestyrelsen fastsætter den leje eller entre samt fastsætter de nødvendige regulativer, for
benyttelse af institutionens bygninger og anlæg.
§ 5 – REGNSKAB OG REVISION:
Institutionens regnskab og virkeår er kalenderåret.
På institutionens ordinære generalforsamling vælges der hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant
for 2 år ad gangen.
Revisorerne skal vælges udenfor bestyrelsen.
Derudover vælges der 1 statsautoriseret / registreret revisor for 1 år ad gangen.
Den statsautoriserede/registrerede revisor skal revidere anlægsregnskabet og det reviderede
årsregnskab.
Revisionen skal have regnskabet i hænde senest den 15. februar.
Regnskabet skal være godkendt af repræsentantskabet inden det forelægges på den ordinære
generalforsamling.
Institutionens formue skal indsættes i et pengeinstitut og for så vidt mulig være rentebærende.

§ 6 – KAPITAL:
Da institutionen er selvejende, har ingen personer, foreninger eller lignende andel i formue eller
eventuel overskud. Der hæftes heller ikke for institutionens gæld eller eventuel driftsunderskud.
§ 7 – REPRÆSENTANTSKABET:
Repræsentantskabet er i alle henseender institutionens højeste myndighed inden for disse
vedtægters fastsatte rammer.
Repræsentantskabet består af følgende medlemmer:
9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, samt op til 18 medlemmer, der udpeges af
lokale interesseorganisationer, dog således at de udpegende
interesseorganisationer skal være godkendt af repræsentantskabet efter skriftlig
optagelsesbegæring.
Valg til repræsentantskabet sker for en 3-årig periode, og medlemmer kan genvælges.
Et valgt/udpeget medlem kan kun beklæde 1 plads i repræsentantskabet.
Såfremt et udpeget medlem af repræsentantskabet uden afbud udebliver fra 5 på hinanden
følgende repræsentantskabsmøder, kan repræsentantskabet ekskludere den pågældende
interesseorganisation.
Til en sådan eksklusion kræves der 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer.
Repræsentantskabet afholder årligt 2 møder.
Første møde umiddelbart før institutionens ordinære generalforsamling.
Andet møde umiddelbart efter generalforsamlingen.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10
repræsentantskabsmedlemmer finder det nødvendigt.
Alle møder indvarsles skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og foreløbig
dagsorden skal angives.
Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal være fremsendt til
repræsentantskabets formand senest 8 dage før mødets afholdelse, hvorefter endelig dagsorden
fremsendes, såfremt der er ændringer til tidligere udsendte.
Der vælges formand, næstformand samt sekretær.
Sekretæren fører referat over forhandlingerne på repræsentantskabets møder, og referatet
underskrives af vedkommende i forbindelse med formand eller næstformand.
§ 8 – GENERALFORSAMLING:
Den årlige generalforsamling afholdes inden 1. april.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller repræsentantskabet finder
det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 200 stemmeberettige personer med angivelse af
dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens
modtagelse.
Generalforsamlinger indkaldes ved angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse gennem
annoncering
I lokale uge- eller dagblade med mindst 2 ugers varsel.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke er medlem af
bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne virkeår.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
6. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
7. Eventuelt.
Ved afstemning gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal. Afstemninger foregår skriftligt
såfremt blot 1 tilstedeværende person ønsker dette.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse.
For at være stemmeberettiget skal man have bopæl i gamle Aalestrup Kommune og være fyldt 16
år.
Valgbar er enhver person der er fyldt 18 år og har bopæl i gamle Aalestrup Kommune.
Hver fremmødt person har 1 stemme.
§ 9 – MEDLEMSSKAB:
Medlemsskab af den selvejende institution Aalestrup Idrætscenter har enhver borger med bopæl i
gamle Aalestrup Kommune.
§ 10 – VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Ændringer i, eller tilføjelser til nærværende vedtægter kan kun vedtages på et
repræsentantskabsmøde og der kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 11 – OPLØSNING:
Institutionen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på et repræsentantskabsmøde med et flertal
på 4/5 af de afgivne stemmer, og derefter godkendes på et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde med samme stemmemajoritet. Mødet afholdes tidligst 4 og senest 8 uger
efter beslutningen.
§ 12 – TEGNING:
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær næstformanden i forening med
et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af ejendom eller ved optagelse af lån tegnes institutionen af den
samlede bestyrelse.
Institutionen hæfter kun for sine forpligtelser med den i institutionen til enhver tid tilhørende
formue.
Der påhviler ikke institutionens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Vedtægtsændringer (kommunal repræsentant skrevet ud) er vedtaget af repræsentantskabet den
14. marts 2018
Mette Lillethorup
Formand for repræsentantskabet

