
 

 

Ekstraordinær Repræsentantskabs generalforsamling den 17-06-2013 Referat 

Formanden for bestyrelsen gav en bred orientering om Vodskov Fremtid og projektets stade, med 

speciel opmærksomhed på økonomi (Låntagning i forhold til restbeløb.), der er et kommunalt 

tilskud på i alt 6 mill. 2012 gav desuden et overskud på 108.516,- heraf 90.000,- overført til 2013. 

Projektet blev præsenteret, med de aktuelle plantegninger i skitseform, der skal gøres plads til 

multihus og bibliotek, men det er samtidigt en garanteret husleje, idet det er lokaler som stilles til 

rådighed for kommunen, samtidig giver det besøgende til hallen. Parkeringsmuligheder blev vendt, 

men er et kommunalt anliggende. 

Der blev på mødet, tilkendegivet tilfredshed med projektets stade og enighed om, at arbejdet skal 

fortsætte som planlagt. 

Mødet fortsatte i det indkaldte Ekstraordinære generalforsamling, med forslag til ændring af 

Fundatsen, for at få tilpasset den udviklingen og den nye virkelighed. 

Der blev budt velkommen af repræsentantskabets formand, med en kort orientering. 

Fundatsen blev gennemgået, med følgende væsentlige ændringer: 

Vodskov Hallen skal være til disposition for Vodskov By, -skole samt sportslige og kulturelle 

foreninger og klubber og endvidere sociale og institutionelle formål. 

Alle bruger af Vodskov Hallen har ret til 2 repræsentantskabs medlemmer. 

Antallet af repræsentantskabs medlemmer øges fra højst 20 til 32 medlemmer. 

Repræsentantskabs medlemmer vælges for en periode på 2 år. 

Fundats påpeger udarbejdet Virksomhedsplan. 

Fundats påpeger etablering af Forretningsudvalg. 

Revideret regnskab erstattes af review (gennemgang af regnskab). 

  



§18 Fundatsændringer blev ændret på mødet og blev som følger. 

§18  -  Fundatsændringer 

Forslag til ændring af Fundats kan stilles af medlem af Repræsentantskabet eller bestyrelsen. 

Repræsentantskabet godkender alene ændringsforslag. For at være beslutningsdygtig skal 5/6 af 

Repræsentantskabet være mødt. 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 hensigtsmæssig og med 8 dages varsel. Repræsentantskabets formand 

virker som dirigent på mødet. 

Herefter blev der stemt om de fremlagte ændringer, resulterende i vedtagelse af ændringerne, 

således blev den nye Fundats vedtaget og er dermed gældende. 


