Vedtægter
for
Den selvejende institution
IDESTRUP HALLEN
§1
Idestrup Hallen er en selvejende institution. Dens hjemsted er Idestrup. Institutionens formål er at
administrere hallen i tilslutning til forsamlingshuset. Institutionen skal være et samlingssted for egnens
befolkning til brug for idræt og kulturelle formål.

§2
Institutionen er stiftet på initiativ af bestyrelsen for Idestrup Sogns Gymnastik og forsamlingsbygning,
år 1973.
§3
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.
Til generalforsamlingen har samtlige aktive og passive medlemmer af de indenfor kommunen værende
organisationer, som benytter institutionen, ret til adgang.
Hvert adgangsberettiget medlem over 16 år har en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig
nærværelse.
§4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts og indvarsles i de lokale dagblade senest 14 dage
før, af bestyrelsen.
Dagsorden omfatter følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til repræsentantskab
6. Valg af revisionsfirma
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling må være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

§5
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten 3 af bestyrelsesmedlemmerne, 1/3 af
repræsentantskabets medlemmer eller mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt
fremsender anmodning herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 30 dage
efter modtagelsen af den skriftlige anmodning og indvarsles som beskrevet ovenfor.
§6
Repræsentantskabet består af 12 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en 3-årig
periode med 1/3 medlemmer hvert år. Valgbare hertil er stemmeberettigede medlemmer over
myndighedsalder.
Personer med fast ansættelse i forsamlingshus og/eller hal, er dog ikke valgbare.
§7
Repræsentantskabet vælger selv sin formand, næstformand og sekretær. Der afholdes mindst 2 møder
om året, og i øvrigt når bestyrelsen eller 1/3 af repræsentantskabet finder det fornødent.
Repræsentantskabet træder sammen inden 30 dage efter den ordinære generalforsamling og vælger
ved simpelt flertal af sin midte 6 medlemmer, der udgør institutionens bestyrelse.
Hvert bestyrelsesmedlem vælges indtil udløbet af sin valgperiode i repræsentantskabet.
For at være beslutningsdygtigt, skal mindst 7 af repræsentantskabets medlemmer være til stede.
Beslutningen træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Alt institutionen vedrørende kan drøftes af repræsentantskabet, som er rådgivende overfor
bestyrelsen. Over det på møderne passerede føres referat som udsendes til medlemmerne af
repræsentantskabet.
§8
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Konstitueringen er gældende for
en 1-årig periode. Bestyrelsen er ledelsen af institutionen. Den ansætter og afskediger den til driften
nødvendige leder/ledere og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af Idestrup Hallen i
Guldborgsund Kommune sker med fornøden hensyntagen til de tilsluttede organisationer. Bestyrelsen
udfærdiger reglement, som indeholder retningslinjer for institutionens daglige drift og brug.
§9
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer anser det for påkrævet. Dens
beslutning afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Over det på
møderne passerede føres referat der udsendes til repræsentantskabet. Institutionens regnskabsår er
1. januar til 31. december.

§10
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og sekretær hver i forbindelse med et
bestyrelsesmedlem. Salg og pantsætning af fast ejendom kræver dog generalforsamlingens
godkendelse, undtaget herfor er konvertering af foreningens til enhver tid værende kreditforeningslån,
som bestyrelsen bemyndiges til at konvertere ned til en fast lavere rente/op til en højere fast rente,
såfremt løbetiden på det nye lån ikke forlænges væsentligt (max. 3 måneder) i forhold til lånet som
konverteres. Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive sådanne pantebreve, der pantsættes i
institutionens faste ejendom, jf. ovennævnte tegningsregler.
§11
Til vedtagelse af institutionens opløsning kræves mindst ¾ flertal af de fremmødte på 2
generalforsamlinger, der indkaldes med mindst 14 dages mellemrum. Indkaldelsen til det sidste møde
kan udsendes samtidig med indkaldelsen til det første møde. Likvidationen sker under ledelse af en
eller flere af generalforsamlingen valgte likvidatorer. Ved likvidationens slutning aflægges regnskab
over likvidationens forløb på en generalforsamling.
Efter omkostninger ved likvidationen, institutionens gæld er betalt, disponerer generalforsamlingen
over eventuelt overskud.
§12
Beslutning om ændring af nærværende vedtægter træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal.
Repræsentantskabet er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som er
nødvendige på grund af myndighedernes krav eller andre særlige forhold uden at reglerne for
vedtægterne iagttages. Sådanne ændringer skal forelægges til godkendelse ved den nærmest følgende
generalforsamling.
Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling tirsdag, den 24. marts 2015.

