Vedtægt
for
den selvejende institution
Engesvang Hallen
CVR-nr. 82 48 64 10
§1
Institutionens navn er Engesvang Hallen. Dens hjemsted er Engesvang i Ikast-Brande
kommune. Institutionen er selvejende.
§2
Institutionen har til formål at drive anlæg i Engesvang til brug for idræt og kulturelle
arrangementer samt øvrige formål, der tjener hallens og områdets interesser.
Hallen driver eller bortforpagter det i ejendommen indrettede motionscenter og cafeterialokaler.
§3
Dersom der ved institutionens drift efter afskrivning fremkommer overskud, der ikke medgår
til udligning af underskud fra tidligere år eller til henlæggelse til istandsættelser, fornyelser og
vedligehold m.v. eller til imødegåelse af eventuelt fremtidigt underskud, kan dette anvendes til
ekstraordinære afskrivninger, moderniseringer eller udvidelse af bestående bygninger. De
institutionen tilhørende midler vil være at indsætte på bank- eller sparekassebog lydende på
institutionens navn eller til anbringelse i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan
anbringes.
§4
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.
Ændringer i nærværende vedtægt skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og generalforsamlingen er med den
begrænsning, der fremgår af § 13, beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal.
Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres et referat, der underskrives af
sekretæren og dirigenten.
§5
Stemmeret til generalforsamlingen har alle daglige brugere, medlemmer af en bestyrelse eller
forening, der er bruger af institutionens lokaler og som er fyldt 18 år. Umyndige børn som er
brugere kan lade sig repræsentere af en forælder. Stemmeret kan kun udøves ved personlig
nærværelse og kun med én stemme.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i lokale medier med mindst 14 dages
varsel og dagsorden angives i bekendtgørelsen.
Adgang til generalforsamlingen har alle personer.

§6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter.
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Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt
til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
§7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder anledning dertil
eller såfremt 100 stemmeberettigede personer skriftligt over for bestyrelsen anmoder herom. I
skrivelsen skal angives, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
§8
Institutionen ledes af bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som mindst består
af en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen består af højest 5 personer og
flertallet af bestyrelsen skal være stemmeberettiget i henhold til §5.
Valgene gælder for en 2-årig periode. Formand og kasserer afgår skiftevis. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Hallens til enhver tid største brugerforening (p.t. Engesvang Boldklub) har ret til at udpege en
foreningsrepræsentant til hallens bestyrelse. Denne ret skal gøres gældende over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
§9
Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen.
Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager i øvrigt omsorg for,
at udleje og benyttelse af ejendommen sker med fornøden hensyntagen til de deri interesserede. Bestyrelsen fastsætter den leje, der vil være at erlægge for benyttelse af lokalerne, for
hvilke lejen alene skal fastsættes til opnåelse af en forsvarlig drift med behørig hensyntagen til
passende afskrivninger og henlæggelser. Bestyrelsen affatter et regulativ indeholdende nærmere direktiver for ejendommens daglige drift og afbenyttelse. Intet medlem kan direkte eller
indirekte oppebære vederlag for deres arbejde i bestyrelsen.
§ 10
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller mindst 2 medlemmer anser det for påkrævet. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres et referat, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 11
Institutionens regnskab løber fra den 1. januar til den 31. december. Driftsregnskab og balance
indleveres til revisorerne senest den 15. februar. Revisorerne afleverer et revideret regnskab til
bestyrelsen inden den 28. februar. Regnskabet vil derefter være at fremlægge til gennemsyn
for medlemmerne på et for disse let tilgængeligt sted.
§ 12
På den årlige generalforsamling vælges revisorer. Disse består af et revisorfirma samt 2
folkevalgte revisorer, der ikke samtidig kan være medlemmer af bestyrelsen. Medens
revisionsfirmaet vælges hvert år, afgår de 2 øvrige skiftevis hvert andet år.
§ 13
Beslutning om nedlæggelse, salg eller institutionens opløsning skal vedtages på en generalforsamling. Til gyldig vedtagelse kræves at der ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger afgives et antal stemmer for forslaget, der mindst svarer til 2/3 af de i
generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af opløsning af institutionens træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse
af institutionens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål,
således som anført i § 2.
§ 14
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden. Ved
køb, salg eller pantsætning tegnes institutionen af den samlede bestyrelse.
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