VEDTÆGTER FOR SKIBBILD-NØVLING FORSAMLINGSHUS
___________________________________________
§1.

Navn og hjemsted.

Navn: Skibbild-Nøvling Forsamlingshus selvejende institution
Dens hjemsted: Herning Kommune
§ 2.

Repræsentantskabets formål.

Er at drive forsamlingshuset til gavn for befolkningen i Skibbild-Nøvling.
§ 3.

Medlemskab af organisation.

Repræsentantskabet er medlem af Danske Forsamlingshuse.
§ 4.

Repræsentantskab

Stk. 1. Institutionen ledes af en repræsentantskab, som består af 9 repræsentanter
som vælges i følgende foreninger:

a. Støtteforeningen Nøvling Sogns Forsamlingshus:
b. Skibbild-Nøvling borgerforening:
c. Skibbild Idrætsforening

3 medlemmer
3 medlemmer
3 medlemmer

Stk. 2. Repræsentantskabsmedlemmerne udpeges af de 3 foreninger,
Stk. 3. Repræsentantskabet afholder repræsentantskabsmøde hvert år i marts/april
måned. Hvor medlemmerne til bestyrelsen vælges for en periode på to år. 2 i lige år
og 3 i ulige år.
Stk. 4. Den daglige ledelse, er bestyrelsen på 5 medlemmer, en formand,
næstformand, kasserer, sekretær og menig medlem.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, som er nødvendigt.
Stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af repræsentantskabet.
§ 5.

Tegningsret

Repræsentantskabet tegnes af formanden, næstformanden og kassereren. Ved
væsentlige økonomiske dispositioner af bestyrelsen i fællesskab.

§ 6.

Optagelse af nye foreninger

Optagelse af nye foreninger i repræsentantskabet skal godkendes af
repræsentantskabet med 2/3 stemmeflertal. Nye medlemmer udpeger 3
repræsentanter til repræsentantskabet.

§ 7.

Repræsentantskabsmøde

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.
Repræsentantskabsmøde afholdes i marts/april måned og varsles skriftligt pr. brev/email mindst 2 uger før afholdelsen.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
Stk. 3. Alle repræsentantskabsmedlemmer har stemmeret.
Stk. 4. På repræsentantskabsmødet afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal
(over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af
vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig
afstemning kan efter ønske foretages.
Stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af repræsentantskabsmødet.
Stk. 6. Den ordinære repræsentantskabsmødet har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. a) valg af bestyrelse i henhold til § 4.
b) valg af 1 suppleant.
6. a) valg af 2 revisorer.
b) valg af revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
§ 8.

Ekstraordinær repræsentantskabsmøde

Ekstraordinær repræsentantskabsmøde skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder
det nødvendigt, eller når mindst 3 af repræsentantskabets medlemmer stiller skriftligt
krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær repræsentantskabsmøde skal
afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i
lighed med ordinær repræsentantskabsmøde.
§ 9.

Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1.januar til 31. december og senest den 1.februar
afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.
§ 10.
På den ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen to revisorer og
en revisor- suppleant. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det
samlede regnskab. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.

§ 11
Vedtægtsændring kan alene ske, når 2/3 af repræsentantskabets medlemmer
stemmer herfor.
Måtte der ikke være mødt 2/3 af repræsentantskabets medlemmer på det møde, hvor
vedtægtsændringer behandles, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
§ 12
Stk. 1. Afhændelse af fast ejendom og opløsning af institutionen, kan alene ske, når
2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder
stemmer herfor. Måtte der ikke være mødt 2/3 af repræsentantskabets medlemmer
på de 2 møder, hvor opløsningen eller salget drøftes, indkaldes til et 3. ekstraordinært
repræsentant- skabsmøde, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder institutionens formue almennyttige og kulturelle
formål i Nøvling sogn.
Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. april 2013.
Skibbild-Nøvling den 19. marts 2013

