VEDTÆGTER FOR ØSTER STARUP VESTER NEBEL HALLEN
1. lnstitutionens navn er Øster Starup Vester Nebel Hallen. Dens hjemsted er Øster Starup, Vejle Kommune.
2. lnstitutionens formål er at drive idrætshal i Vester Nebel, Ågård og Øster Starup området. Bygningen skal
fortrinsvis være til disposition for sportsklubber, gymnastikforeninger og skoler for udøvelse af sport og
idræt, men bygningen skal også kunne benyttes af ungdomsforeninger og andre oplysende foreninger med
fortrinsvis kulturelle formål samt arrangementer af udstillinger, møder, stævner, turneringer, teater,
koncerter og lignende.
3. lnstitutionen er selvejende. lnstitutionens kapital tilvejebringes ved indsamling, ved gavebidrag fra
organisationer, institutioner, foreninger og enkeltpersoner samt ved tilskud, lån og halleje, herunder
udlejning til afholdelse af arrangementer i det omfang, det kan forenes med opfyldelse af institutionens
formålsparagraf. Da institutionen er selvejende, har ingen person, forening eller lignende andel i
institutionens formue eller eventuelle overskud. Regnskabet er fra 1. januar til 31. december.
4. For så vidt der ved institutionens drift eller afskrivning fremkommer overskud, der ikke medgår til
udligning af underskud fra tidligere år eller hensættelser til istandsættelser, fornyelser, vedligeholdelse mv.
kan det anvendes til ekstraordinære afskrivninger, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger
eller anlæg. lnstitutionens midler skal indsættes i pengeinstitutter pa indlånskonti, der lyder pa
institutionens navn, eller anbringes i sådanne værdipapirer i hvilke umyndiges midler kan anbringes. Ingen
har andel i institutionens formue eller eventuelle overskud, der alene tilfalder institutionen. Der kan
ingensinde udbetales udbytte, tantieme eller direkte aflønning til medlemmer af bestyrelsen.
5. Ordinær generalforsamling gennemføres hvert år senest 1. maj. Bekendtgørelse finder sted med mindst
14 dages varsel i lokale blade.
Dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse
3. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse
4. lndkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Formandens beretning skal godkendes pa generalforsamlingen. Alle spørgsmål på generalforsamlingen
afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Evt. forslag til behandling pa generalforsamlingen skal være
indsendt skriftligt til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Over det på generalforsamlingen
vedtagne og passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan gennemføres, når flertallet af bestyrelsen fremsætter ønske derom.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling og skal
gennemføres senest 3 uger efter, at formanden har modtaget behørig henvendelse herom.
7. Enhver beboer i Øster Starup og Vester Nebel sogne, der er fyldt 18 år, har adgang til og stemmeret på
institutionens generalforsamling. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valgbar til
bestyrelsen er enhver stemmeberettiget person. Ved tvivlstilfælde afgør generalforsamlingen, om en
person har stemmeret og er valgbar.
8. Generalforsamlingen der er institutionens højeste myndighed, vælger bestyrelse, der Ieder institutionen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges eller vælges på følgende måde:
Medlem 1 repræsenterer Øster Starup Vester Nebel ldrætsforening
Medlem 2 til 6 vælges på generalforsamlingen
Medlem 7 repræsenterer Øster Starup Skole

9. Medlem nr. 1 udpeges af idrætsforeningens bestyrelse eller vælges på den pågældende forenings
generalforsamling for en 1-årig periode. Ved frafald af idrætsforeningens bestyrelsesmedlem udpeger eller
vælger idrætsforeningen senest 2 uger efter medlemmets frafald et nyt medlem og meddeler ændringen
skriftligt til bestyrelsens formand
Medlem nr. 2 - 6 vælges for en 2-årig periode efter følgende turnus:
I lige år: Medlem nr. 2, 4 og 6.
I ulige år: Medlem nr. 3 og 5.
Medlem nr. 2 - 6 vælges på institutionens ordinære generalforsamling. Valgt er de medlemmer, der opnår
størst stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg af de pågældende ligestillede kandidater, og ved
fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
Øster Starup Skole udpeger medlem nr. 7.
10. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær. Dog kan bestyrelsen, hvis det
skønnes nødvendigt, udpege en kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen, på et møde, der gennemføres
14 dage efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Der kan ydes
udgiftsdækning for afholdte udgifter, der er en følge af bestyrelsens beslutninger. Beslutninger afgøres ved
simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over det på
bestyrelsesmøder passerede føres protokol, som skal underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer
11. lnstitutionens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer institutionen i alle forhold .
Bestyrelsen kan til den daglige drift antage en halinspektør, som ikke kan være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen aftaler de nødvendige regulativer, der skal indeholde regulativer for den daglige drift og for
benyttelse af institutionens bygninger og anlæg. Bestyrelsen udarbejder og fremlægger til godkendelse det
kommende års budget for kommunalbestyrelsen inden 1. juni.

12. lnstitutionen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller
næstformanden. I tilfælde af køb, salg, låntagning eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift
af den samlede bestyrelse. Køb, salg og pantsætning af institutionens ejendom skal forelægges
kommunalbestyrelsen til godkendelse, ligesom institutionens regnskaber og budgetter samt
vedtægtsændringer forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.
14. lnstitutionen hæfter kun med sin formue for sine forpligtigelser. Bestyrelsen hæfter ikke for
institutionens forpligtigelser.
15. Ændringer i disse vedtægter skal for at opnå gyldighed vedtages pa generalforsamlingen med en
majoritet pa 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer er først gyldige, nar kommunalbestyrelsen har
godkendt disse.
16, lnstitutionen kan kun opløses, hvis der pa 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum
træffes beslutning herom med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis institutionens ejendom ikke kan
overdrages til en tilsvarende institution, skal den tilbydes vederlagsfrit til kommunen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 7. april1988.
Ændret på generalforsamlingen den 23. april 2002.
Ændret på generalforsamlingen den 27. april 2006.
Ændret på generalforsamlingen den 24. april 2007.
Jf. referat fra generalforsamling i ØSVN Hallen den 6. Maj 2015
4.

Indkomne forslag.
Ændring i vedtægterne:
Hallens bestyrelse er i dag inddelt med følgende repræsentanter: 4 fra hallen, 2 fra ØSVN-IF og 1 fra
ØS skole. Ændring ønskes til: 5 fra hallen, 1 fra ØSVN-IF og 1 fra ØS skole.
Dette blev godkendt.

