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FUNDATS 
for den selvejende institution Vodskov Kultur & Idrætscenter 

 

§1  -  Navn og hjemsted 
Institutionens navn er Vodskov Kultur & Idrætscenter, Brorsonsvej 3a, 9310 Vodskov. 
 
§2  -  Institutionens formål  
Institutionens formål er at drive Vodskov Kultur & Idrætscenter, der indeholder faciliteter beregnet til  
benyttelse af borgerne i Vodskov by, idet der dog skal tages hensyn til kredse uden for byen. 
Vodskov Kultur & Idrætscenter skal være til disposition for Vodskov skole samt sportslige - og kulturelle 
foreninger og klubber og endvidere sociale og institutionelle formål. 
Dispositionsretten tilhører brugerne af Vodskov Kultur & Idrætscenter. 
Endvidere forefindes godkendte faciliteter til fremstilling af mad - herunder skolemad ligesom der er etableret 
en café - Café i Vodskov Kultur & Idrætscenter. 
Vodskov Kultur & Idrætscenter skal drives i henhold til udarbejdet virksomhedsplan. 
 
§3  -  Kapitalforhold 

Da institutionen er selvejende, har ingen anden part andel i institutionens formue eller evt. overskud.  
Der hæftes heller ikke for institutionens gæld eller underskud. 
 
§4  -  Regnskabsåret 

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. 
 
§5  -  Institutionens midler  
Institutionens midler skal indsættes i lokale pengeinstitutter. Forretningsforhold med lokale pengeinstitutter 

skal ske under hensyntagen til Vodskov Kultur & Idrætscenter økonomi. 
 Hvis der ved institutionens drift efter afskrivninger fremkommer overskud, der ikke medgår til udligning af 
tidligere års underskud eller til henlæggelser til istandsættelser, fornyelser, vedligeholdelse eller til 
imødegåelse af kommende års forudsete underskud, kan dette anvendes til ekstraordinær afskrivning, 
modernisering eller udvidelse af bestående bygning eller til opførelse af nye anlæg eller til inventar.  
Der kan ikke udbetales udbytte, tantieme eller andet vederlag til anden part. 
 
§6  -  Ordinær generalforsamling  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.  
Bekendtgørelse finder sted med mindst 14 dages varsel i et lokalt blad. 
 
Dagsordenen er følgende: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsens formand 
3. Regnskabets fremlæggelse 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 

 
Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal. 
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsens formand 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 
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§7  -  Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller repræsentantskabet finder det nødvendigt, 
eller når mindst 100 stemmeberettigede personer (se §8) fremsender skriftlig anmodning herom til 
bestyrelsens formand.  
En sådan anmodning skal være ledsaget af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.  
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling. 
 
§8  -  Stemmeret og valgbarhed 

Enhver, der er fyldt 18 år og bosat i Aalborg kommune, har adgang til og stemmeret på institutionens 
generalforsamling. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valgbare på generalforsamlingen 
er enhver stemmeberettiget person. 
 
§9  -  Repræsentantskabets sammensætning  
Repræsentantskabet, der er institutionens øverste myndighed, leder institutionen gennem en af dette valgt 
bestyrelse. Repræsentantskabet består af højest 32 medlemmer, der udpeges eller vælges på følgende 
måde: 
 
Medlem nr.:  Udpeges/vælges af: 

1+2  Vodskov skole. 
3+4  Vodskov Bridgeklub. 
5+6  Vodskov Idrætsforening Håndbold. 
7+8  Vodskov Badmintonklub. 
9+10  Vodskov Volleyball Klub. 

         11+12  Vodskov Gymnastikforening. 
13+14  Vodskov Idrætsforening Fodbold 
15+16  Vodskov Foreningsfitness. 
17+18  Vodskov Samråd. 
19+20   Vodskov Cykelklub. 
21+22  Vodskov Bibliotek. 
23+24  Hammer Bakker Runers. 
25+26  Vodskov Erhvervsforening. 
27+28  Multihuset Vodskov 
29+30  Kultur 9310 Vodskov. 
31+32  Generalforsamlingen 

For at forhindre fejltagelser i forbindelse med afgangsturnus m.v. påhviler det repræsentantskabets sekretær 
efter hvert konstituerende møde, at føre en elektronisk fuldstændig fortegnelse over 
repræsentantskabsmedlemmerne med angivelse af disses nr. 
Denne fortegnelse forefindes på hallens hjemmeside. 
 
§10  -  Valg til repræsentantskabet 
Medlemmerne nr. 1+2 udpeges af Vodskov skole for et skoleår. 
De øvrige repræsentantskabsmedlemmer afgår efter tur efter følgende turnus: 
 
I forbindelse med generalforsamlingen ( kun 31 og 32) 

2017: 3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27+29+31 
2018: 4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32 

 
Medlemmerne 3-30 udpeges af de respektive brugeres bestyrelser eller vælges på brugernes 
generalforsamlinger for en 2 årig periode, uanset ændringer i repræsentantskabsmedlemmets forhold til den 
vælgende bruger, for så vidt brugeren ikke skriftlig til repræsentantskabets formand meddeler en ændring. 
Ved frafald af medlemmer nr. 3-30 udpeger eller vælger den pågældende bruger senest 2 uger efter 
medlemmets frafald et nyt medlem, hvilket skriftligt meddeles repræsentantskabets formand. 
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Medlemmerne 31-32 vælges på institutionens ordinære generalforsamling. Hvert stemmeberettiget medlem 
kan foreslå flere kandidater, men kun stemme på én kandidat. 
Valgt er den kandidat, der opnår størst stemmetal ved håndsoprækning. Ved stemmelighed foretages 
lodtrækning. De to kandidater, der opnår næsthøjeste stemmetal, indtræder som suppleanter. 
Ledige pladser kan besættes af nye foreninger i Vodskov-området. 
Ønsket om repræsentantskabsmedlem fremsendes til repræsentantskabets formand senest 2 måneder før 
institutionens ordinære generalforsamling. 
 
”Bemærkning !! Her starter repræsentantskabe møde .” 
 
§11  -  Repræsentantskabets konstituering m.v.  
Repræsentantskabet vælger blandt repræsentanterne formand, næstformand og sekretær for et år ad 
gangen på et møde, der afholdes umiddelbart i forbindelse med institutionens ordinære 
generalforsamling. Repræsentantskabet fastlægger selv sin forretningsorden. På samme måde vælger 

repræsentantskabet bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabet holder herud over møde når mindst 10 
repræsentantskabsmedlemmer eller bestyrelsen finder det nødvendigt. Repræsentantskabet er 
beslutningsdygtigt når 2/3 af de valgte medlemmer er mødte. Mødeindkaldelsen foretages af formanden for 
repræsentantskabet skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages varsel. Beslutninger afgøres ved simpelt 
stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
Alt om institutionen kan drøftes af repræsentantskabet. 
Der udarbejdes elektronisk referat fra repræsentantskabsmøder, som forefindes på hallens hjemmeside. 
 
§12  -  Bestyrelsens sammensætning 

Til varetagelse af institutionens daglige ledelse vælger repræsentantskabet en bestyrelse på op til 7 
medlemmer, der ikke behøver at være repræsentantskabsmedlemmer. Bestyrelsen vælges på følgende 
måde: 
 
Medlem nr.:  Vælges af: 

1. Vodskov skole  
2. Vodskov Volleyball Klub  
3. Vodskov Idrætsforening 
4. Vodskov Badmintonklub 
5.          Vodskov Gymnastikforening 
6.          Ledig 
7. Det samlede repræsentantskab 

 
For at forhindre fejltagelser i forbindelse med afgangsturnus m.v. påhviler det bestyrelsens sekretær at føre 
en elektronisk fuldstændig fortegnelse over repræsentantskabsmedlemmerne med angivelse af disses nr. 
Denne fortegnelse forefindes på hallens hjemmeside. 
 
§13  -  Valg til bestyrelsen  
Medlem nr. 1, der vælges af de repræsentantskabsmedlemmer der er udpeget af Vodskov skole, fungerer 
for et skoleår. De øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur efter følgende turnus: 
 
I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 

2017: 2+3+4 
2018: 5+6+7 
 

og så fremdeles. Bortset fra medlem nr. 1 vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer således for 2 år ad 
gangen. De kan genvælges, men de er ikke pligtige til at modtage genvalg. 
 
Medlemmerne nr. 2 – 6. vælges af repræsentantskabsmedlemmerne fra de forskellige foreninger. Valget 
gælder for en 2-årig periode, uanset ændringer i bestyrelsesmedlemmets forhold til den vælgende forening. 
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Ved frafald af medlemmerne nr. 1-6 vælger de pågældende repræsentantskabsmedlemmer senest 2 uger 
efter medlemmets frafald nyt medlem. 
 
Medlem nr. 7. vælges af det samlede repræsentantskab. Hvert repræsentantskabsmedlem kan foreslå flere 
kandidater, man kan kun stemme på en kandidat. Valgt er den kandidat, der opnår størst stemmetal ved 
håndsoprækning. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Den kandidat der opnår næstflest stemmer 
indtræder som suppleant. Såfremt bestyrelsesmedlemmer udgår som følge af det i §10 nævnte, overgår de 
derved opståede pladser til besættelse som nr. 7. 
 
 
 
§14  -  Bestyrelsens konstituering m.v.  
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand og sekretær for et år ad gangen på et 
møde, der afholdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastlægger selv sin 
forretningsorden og holder møde når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Møder indkaldes af formanden skriftligt 
til hvert medlem med mindst 1 uges varsel. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af hallen. 
Den ansætter og afskediger personalet, herunder centerleder og regnskabsfører.  
Bestyrelsen har ansvaret for at udleje og brug af hallen sker i henhold til fundatsens §2. 
Der udarbejdes elektronisk referat fra bestyrelsesmøder, som forefindes på hallens hjemmeside. 
Supplerende til den daglige drift etableres et forretningsudvalg bestående af formand, centerleder og et 
bestyrelsesmedlem. 
Dette forretningsudvalg afholder månedligt møde og orienterer på bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen kan for en kortere eller længere periode tilknytte relevante personer til bestyrelsesmøder. 
Disse personer har ingen stemmeret. 
Bestyrelsen kan for en kortere eller længere periode tilknytte personer for rådgivning og hjælp ved specifikke 
opgaver. Der kan i denne forbindelse etableres underudvalg for samme. 
 
§15  -  Regnskabsfører 
Centerlederen har ansvaret for den daglige bogføring. 
Regnskabsføreren har ansvaret for at udarbejde månedlig balance, som tilgår forretningsudvalget. 
Endvidere udarbejder regnskabsføreren årsregnskab indeholdende driftsregnskab og status samt budget. 
 
§16  -  Revision, forretningsorden m.v.  

Revisionen består af to medlemmer. der vælges for to år ad gangen og afgår efter tur i den orden, hvori de er 
valgt, første gang ved lodtrækning. Valgbare til revisionen er de i §9 nævnte personer, som dog ikke samtidig 
kan være medlem af bestyrelsen. Valg foretages af repræsentantskabet på dettes møde umiddelbart efter 
den ordinære generalforsamling og kandidatforslag er mundtlige. Den efterfølgende afstemning foregår ved 
håndsoprækning. Valgt er den kandidat, der opnår højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages 
lodtrækning. Den kandidat, der opnår næsthøjeste stemmetal indtræder som suppleant. 
Der foretages review af Vodskov Kultur & Idrætscenter årsregnskab af en statsaut. eller registreret revisor, 
der vælges for et år ad gangen på institutionens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen underskriver 
regnskabet, der forelægges repræsentantskabet, som har påtaleret. Påtegning om repræsentantskabets 
godkendelse eller forkastelse af regnskabet indføres af repræsentantskabets formand tillige med dennes 
underskrift. 

 
§17  -  Tegningsregler 

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes fravær af næstformanden. Ved køb, salg eller 
pantsætning af ejendom eller ved optagelse af lån tegnes institutionen af den samlede bestyrelse. 
 
§18  -  Fundatsændringer 

Forslag til ændring af Fundats kan stilles af medlem af repræsentantskabet eller bestyrelsen. 
Repræsentantskabet godkender alene ændringsforslag. 
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For at være beslutningsdygtig skal 5/6 af repræsentantskabet være fremmødt. 
Ændringer kan kun vedtages med 3/4 majoritet, idet der kun stemmes for eller imod.  
Repræsentantskabets formand indvarsler til møde på den måde, som bestyrelsen finder mest 
hensigtsmæssigt og med 8 dages varsel. Repræsentantskabets formand virker som dirigent på mødet. 
 
§19  -  Opløsning 

Opløsning af institutionen kan kun besluttes af to på hinanden følgende møder i den forsamling, der er nævnt 
i §18. Møderne holdes med 14 dages mellemrum og der skal være en 4/5 majoritet af de afgivne stemmer, 
idet der kun stemmes for eller imod. Besluttes en likvidation, vælges på den sidste forsamling en 
likvidationskomite på 12 personer, der sammen med den sidste bestyrelse afvikler institutionen. 
Et eventuelt overskud kan kun anvendes til almene formål i Vodskov-området. 
 
Fundatsændringer godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 17. juni 2013. 


