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Vedtægter for den selvejende institution 
Idrætscenter Syd. 

 
1. 

Institutionens navn er Idrætscenter Syd. Centret er beliggende på matr. Nr. 15b, Skinbjerg by Nr. 
Felding sogn. Dens formål er at opføre og drive et center til brug for idræt, ungdomsarbejde, 
møder m.m. 

 
2. 

Institutionen er selvejende, og dens formue består af ejendom med alt tilhørende løsøre samt 
driftkapital. 

 
3. 

Medlemmer af den selvejende institution er Nr. Felding Sogns borgere. Medlemmerne har ingen 
ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art. Medlemmerne har personlig 
intet ansvar for institutionens forpligtelser. 

 
4. 

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år, senest med udgangen marts måned. Der indkaldes med 14 dages varsel. Dagsorden for 
den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg til bestyrelse og 2 bestyrelses-suppleanter. Der skal foreslås mindst 4 personer 

(2 bestyrelses medlemmer og 2 bestyrelses suppleanter). 
Ulige år: Først vælges kasseren - derefter 2 bestyrelses medlemmer. 
Lige år: Først vælges formand - derefter 1 bestyrelsesmedlem. 

6. Valg af revisor. 
7. Eventuelt. 

 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødte stemme berettiges antal. 
Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen herunder vedtægtsændringer, skal 
fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen, eller 25% af 
medlemmerne fremsætter skriftelig begæring derom, med angivelse af dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og er beslutningsdygtig som den ordinære. 
Alle beslutninger på generalforsamlingerne træffes med almindelig stemmeflertal, med undtagelse 
af vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 af de afgivne stemmer. 
Alle medlemmer har stemmeret. 
Ingen medlemmer kan ved erhvervelsen af flere indskudsbeviser opnå mere end 1 stemme på 
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
5. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige. Forman og 
kasser vælges på generalforsamlingen. Første år konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig når mindst halvdelen er mødt. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Ved 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen varetager institutionens anliggender 
i alle henseender. Bestyrelsen fører protokol over dens arbejde. 
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6. 
Der skal af kasseren føres regnskab over centrets drift og status. Kasseren skal aflægge revideret 
regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Revision af foreningens regnskab, foretages af en på generalforsamlingen, valgt statsautoriseret 
revisor, for et år ad gangen. 

 
7. 

Institutionens drift gennemføres ved lejeindtægt m.m. og ved frivillige bidrag fra medlemmerne og 
andre. Den kapital der ikke er bundet i institutionen skal indsættes i et pengeinstitut. Eventuelt 
overskud kan af bestyrelsen foreslås hensat til fremtidige vedligeholdelse og nyanskaffelser og 
eventuelt udvidelse af centret. 

 
8. 

Såfremt den selvejende institution ophæves, kan det kun ske ved to på hinanden uafhængige 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær. Eventuelle midler skal bruges til 
idræts- eller andet ungdomsarbejde i Nr. Felding eller resten af Holstebro Kommune. 
 
               9. 
 

   Foreningen tegnes, i offentlige anliggende, af formand og kasserer. Dog max. anliggende der ikke 
   overstiger 50.000 kr. 
 
 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d.31.01.90, og revideret på første ordinære 
generalforsamling i maj 1991. Revideret på den ordinære generalforsamling d. 18.03.1999. 
Revideret på den ordinære generalforsamling 22.02.2005. 
Revideret på den ordinære generalforsamling 01.03.2018. 
 
 


