
Vedtægter 

for 

Hornslet Hallen 

 

§ 1. 

Navn og hjemsted 

 

Foreningens navn er Hornslet Hallen.   

Stk. 2.: Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. 

§ 2. 

Institutionens formål 

Foreningen ejer, driver og udvikler Hornslet Hallen. Hornslet 

Hallen er Hornslet og omegns mødested for idræt, sundhed 

og kultur. Her udvikles og tilbydes attraktive tilbud til forenin-

ger, borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere. 

Stk. 2: Foreningens formål er almennyttige, og foreningens 

indtægter og eventuelle overskud skal anvendes til at fremme 

disse. 

 

§ 3. 

Medlemsforhold  

Som medlemmer kan optages foreninger, interessent- og 

brugergrupper, der er interesseret i Hornslet Hallen arbejde. 

Bestyrelsen for Hornslet Hallen fastsætter det årlige med-

lemskontingent. Det er bestyrelsen, der definerer, hvilke for-

eninger, interessent-, og brugergrupper der er berettiget til 

medlemskab. Bestyrelsen kan nægte en forening, interessent-

, eller brugergruppe optagelse.  

Stk. 2: Afgørelse om eksklusion af medlemmer træffes af 

bestyrelsen. 

Stk. 3: Nægtelse af optagelse som medlem og afgørelse om 

eksklusion kan indbringes for førstkommende repræsentant-

skabsmøde. Begæring herom skal fremsendes til bestyrelsen 

inden 3 uger fra afgørelsen er meddelt. 

Stk. 4: Medlemmerne har ingen andel i Hornslet Hallen for-

mue eller eventuelle overskud, der alene tilfalder Hornslet 

Hallen. Det samme er gældende i forbindelse med en eventu-

el opløsning af foreningen.  

Stk. 5: Foreningens medlemmer og ledelse hæfter ikke for 

foreningens gæld eller eventuelle driftsunderskud.  

 

§ 4. Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni. 
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Regnskabsåret  

 

§ 5. 

Ordinært repræsen-

tantskabsmøde 

Repræsentantskabet er Hornslet Hallen øverste myndighed. 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 

udgangen af september måned.  

Stk. 2: Repræsentantskabet indkaldes med mindst 4 ugers 

varsel på foreningens hjemmeside og skriftligt til medlem-

merne. Endelig dagsorden skal fremsendes senest 1 uge før 

mødet.  

Stk. 3: Stemmeberettigede ved Hornslet Hallen repræsen-

tantskabsmøde er bestyrelsen og centrets medlemmer, der 

hver kan deltage med op til 3 stemmeberettigede.  

Stk. 4: Enhver person over 18 år er valgbar til bestyrelsen. 

Ved udpegning til bestyrelsen skal den udpegede være fyldt 

16 år.  

Stk. 5: Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmø-

de skal som minimum omfatte: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Behandling af indkomne forslag. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab samt 

orientering om det kommende års budget. 

5. Præsentation af, de af bestyrelsen, 3 udpegede med-

lemmer (udpegningen gælder for ét år ad gangen). 1 

6. Valg af 1 medlem til bestyrelsen (valg gælder for 2 år 

ad gangen). 1 

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for de valgte besty-

relsesmedlemmer, (valg gælder for ét år ad gangen). 

8. Valg af revisor, jf. § 8, (valg gælder for ét år ad gan-

gen). 

9. Eventuelt. 

 

Stk. 6: Forslag fra medlemmer til behandling på repræsen-

tantskabsmødet skal indsendes skriftligt til bestyrelsesfor-

manden senest 2 uger før mødet.  
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Stk. 7: Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med 

mindre der kræves skriftlig afstemning. Alle afgørelser med 

undtagelse af vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, 

afgøres ved almindeligt flertal.  

Stk. 8: Kun fremmødte repræsentanter med stemmeret kan 

stemme. Ethvert lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde er 

beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmebe-

rettigede.  

 

§ 6. 

Ekstraordinært repræ-

sentantskabsmøde 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når det er 

besluttet af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne 

fremsender skriftlig begæring til bestyrelsen. 

Stk. 2: Begæringen skal være ledsaget af forslag, der ønskes 

behandlet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.  

Stk. 3: Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde indkal-

des på samme måde som det ordinære repræsentantskabs-

møde. Mødet skal afholdes senest 6 uger efter, at begæringen 

er modtaget.  

 

§ 7. 

Bestyrelse 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 medlemmer vælges af 

repræsentantskabet, og 3 medlemmer udpeges af den sid-

dende bestyrelse forud for ordinært repræsentantskabsmøde.  

Stk. 2: Bestyrelsen vælger umiddelbart efter hvert ordinære 

repræsentantskabsmøde en formand, der er valgt for et år ad 

gangen. Bestyrelsen fordeler i øvrigt selv opgaverne mellem 

sig, ligesom bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.  

Stk. 3: Bestyrelsen skal udarbejde referat over repræsen-

tantskabsmøder, øvrige møder og vigtige begivenheder in-

denfor foreningens virke. Mødereferater skal lægges på 

hjemmesiden senest 8 uger efter mødernes afholdelse.  

Stk. 4: Bestyrelsen repræsenterer Hornslet Hallen udadtil og 

fører forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbej-

dende organisationer og foreninger m.m., samt indgår aftaler, 

herunder økonomiske. 

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen 

af dens medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved 

almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens 
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stemme afgørende. 

Stk. 6: Suppleanten kan, efter bestyrelsens beslutning, del-

tage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.  

Stk. 7: Til at varetage den daglige drift kan bestyrelsen an-

sætte fornødent personale. 

 

§ 8. 

Revision 

Foreningens årsregnskab skal revideres af statsautoriseret 

revisor eller registreret revisor.  

 

 

§ 9. 

Tegningsregler 

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et 

øvrigt bestyrelsesmedlem. Dog tegnes foreningen af den sam-

lede bestyrelse ved køb, salg eller pantsætning af ejendom 

eller optagelse af lån.  

 

§ 10.  

Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan ske på et repræsentantskabsmøde, 

når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.  

Stk. 2: Syddjurs Kommune skal godkende vedtægtsændrin-

ger, før de kan træde i kraft.  

 

§ 11. 

Opløsning 

Opløsning af foreningen kan kun besluttes, såfremt vedtagel-

se herom finder sted efter to på hinanden følgende repræsen-

tantskabsmøder med mindst 4 ugers og højst 6 ugers mel-

lemrum.  

Stk. 2: På det første repræsentantskabsmøde skal opløsnin-

gen godkendes ved, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 

herfor. Ved det andet repræsentantskabsmøde er almindeligt 

stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.  

Stk. 3: Det er endvidere en forudsætning for opløsning, at 

Syddjurs Kommune afgiver en endelig godkendelse af beslut-

ningen.  

Stk. 4: I tilfælde af Hornslet Hallen opløsning skal der på det 

sidste repræsentantskabsmøde vælges 3 likvidatorer og træf-

fes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle for-

mue. Formuen skal anvendes, så den tilgodeser de i formåls-

paragraffen nævnte almennyttige virkeområder.  
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Hornslet, den   26/ 9 - 2017 

 

Dirigent: 

 

_________________________________________ 

Michael Møller Jensen 

 


