VEDTÆGTER
FOR
DEN SELVEJENDE
INSTITUTION

Nysted Sportscenter
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§1
Institutionens navn er Nysted Sportscenter. Dens hjemsted er Guldborgsund kommune
Nysted Sportscenter er en selvejende institution.
§2
Institutionens formål er at drive Nysted Sportscenter og yderligere anlæg i Guldborgsund
Kommune som et samlingssted for idrætslige og kulturelle aktiviteter m.m. primært til gavn
for kommunens borgere, foreninger, organisationer, m.v.
§3
Institutionen er stiftet af en kreds af lokale borgere den 19. juli 1972.
§4
Som medlemmer kan optages personer, foreninger og andre sammenslutninger, der bruger
Sportscentrets faciliteter og/eller støtter Sportscentrets formål.
Hvert enkelt medlem betaler et årligt kontingent. Kontingentkvitteringen er gyldigt
medlemsbevis. Det årlige medlemskontingents størrelse for det følgende år fastsættes på den
årlige ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling.
Medlemmerne har ingen andel i institutionens formue eller eventuelt overskud, der alene
tilfalder institutionen. De hæfter ej heller for institutionens gæld eller eventuelt
driftsunderskud.
Medlemsbevis med kvittering for årskontingentet giver adgang til generalforsamlingen.
Beviset er personligt og kan ikke overdrages. For at have stemmeret skal man være indmeldt
senest 31.-12. året før generalforsamlingen.
Hvert medlem, der er fyldt 18 år, har én stemme. Foreninger stemmer som enkeltmedlemmer
ved fuldmagt.
Indmeldelse er gældende for et år ad gangen
Ingen pantsætning af fast ejendom kan finde sted, uden at en sådan beslutning først er
vedtaget af bestyrelsen med enstemmigt flertal. Kan en enstemmig beslutning ikke opnås,
træffer generalforsamlingen den endelige afgørelse.
Efter behørig vedtagelse kan dokumenter herom underskrives med forpligtende virkning for
institutionen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst to af underskriverne skal være
fra forretningsudvalget.

§5
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Det ved institutionens drift eventuelle fremkomne overskud, efter at alle udgifter, (afskrivning
m.v.) og henlæggelser er foretaget, skal anvendes til (ekstraordinær afskrivning) ,
modernisering eller udvidelse af bestående bygninger og anlæg.
De til institutionen hørende midler skal indsættes i en bank eller sparekasse på konto/konti
lydende på institutionens navn eller anbringes i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges
midler kan anbringes.
§6
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed
Spørgsmål om vedtægtsændringer og salg af fast ejendom skal vedtages af
generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, dog kræves til beslutning om
vedtægtsændringer og om salg af fast ejendom, at mindst 10% af samtlige medlemmer er
mødt og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Det samme kræves til institutionens
opløsning. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling tidligst 7 dage og senest 21 dage senere. Denne
ekstraordinære generalforsamling vil da være beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af
dirigenten.
§7
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hvert adgangsberettiget medlem
over 18 år har een stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse.
§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indvarsles ved
annoncering i lokal avis senest 8 dage før.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum omfatte følgende punkter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Årsberetning
Regnskab
Kontingentfastsættelse
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af kasserer (se § 10 stk. 2)
Valg af revisorer og suppleanter
Indkomne forslag.
Eventuelt
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Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være
indgivet skriftligt til formanden senest den 15. februar. Regnskabet fremlægges i
Sportscentret i de sidste 14 dage inden den ordinære generalforsamling.
På generalforsamlingen kan kun tages beslutning om de forslag der er optaget på dagsordenen
samt ændringsforslag hertil.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal, dog ikke i sager vedrørende
vedtægtsændringer og institutionens opløsning j.v.f. § 17.
§9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes foruden som i § 6 nævnt, når bestyrelsen finder
anledning dertil, eller når mindst 1/10 af institutionens medlemmer skriftligt overfor
formanden fremsætter forslag herom.
§ 10
Institutionen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af 9
medlemmer.
Der bør tilstræbes en så bred repræsentation som muligt i bestyrelsen, således at hver
forening, som enten er hjemmehørende i eller bruger af hallen med mindst 25 timer årligt har
en repræsentant indvalgt i bestyrelsen.
Alle 9 medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, dog
således, at 5 ved det første valg efter nærværende vedtægters ikrafttræden vælges for 2 år.
Til erstatning for medlemmer der måtte forlade bestyrelsen inden valgperiodens udløb sker
supplering ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 2.
Bestyrelsen kan overdrage kassererposten til et medlem udenfor bestyrelsen. Den pågældende
skal være medlem af Sportscentret, og vedkommende har ikke stemmeret i bestyrelsen, men
deltager i alle bestyrelsesmøder. Såfremt bestyrelsen benytter kasserer uden for bestyrelsen,
skal kassereren hvert år, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vælges af
generalforsamlingen.
§ 11
På den stiftende og ordinære generalforsamling vælges 2 regnskabskyndige revisorer og 2
revisorsuppleanter. De kan ikke være medlem af bestyrelsen. De vælges for 2 år ad gangen.

§ 12
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Bestyrelsen træder sammen senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen
vælger selv formand, næstformand og sekretær. Kassereren vælges også af bestyrelsen,
såfremt kassereren ikke vælges af generalforsamlingen, jvf. § 10.
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af højst 3 personer, hvoraf mindst 2 skal
være medlemmer af bestyrelsen.
Valgene til forretningsudvalget gælder for en 1-årig periode.
§ 13
Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen. Den ansætter og afskediger det til driften
nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af Nysted Sportscenter
sker med fornøden hensyntagen til de dertil interesserede. Ansættelse af timelønnet personale
kan foretages af forretningsudvalget.
Bestyrelsen affatter regulativ indeholdende direktiver for centrets daglige drift og
afbenyttelse.
§ 14
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 4 medlemmer anser det for påkrævet.
Dens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6
medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Over det på møderne
passerede føres protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer.

§ 15
Institutionens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Driftsregnskab og status indleveres
senest den 1. marts til revisorerne, som inden den 31. marts afleverer det til bestyrelsen i
revideret stand.
§ 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand hver i forbindelse med et
bestyrelsesmedlem, jvf. dog § 6 og i § 4.

§ 17
Bestemmelse om institutionens opløsning kan kun træffes ved 2/3 majoritet af de fremmødte
på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.
Institutionens medlemmer skal i denne sammenhæng varsles om generalforsamlingerne ved
brev senest 14 dage før disses afholdelse, med ønsket om opløsning anført på dagsordenen.
Opløsningen gennemføres af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Side nr. 5

Ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af institutionens
midler, der dog skal anvendes til almennyttige idrætslige formål i lokalområdet.
§ 18
Nærværende vedtægter træder i kraft således, at de første gang får virkning ved den ordinære
generalforsamling i 2008

Kettinge den 30. marts 2007.
Niels Bjerregård
formand

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 17. april 2007.

Arne Boesen
dirigent
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