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Faxe-hallerne 
Bestyrelsen 

Rådhusvej 6 
4640 Faxe 

Tlf.: 56714292 
www.faxehallerne.dk 

Vedtægter 
For den selvejende institution 

FAXE-HALLERNE 

§ i . 

Institutionens navn er FAXE-HALLERNE Selvejende institution for Faxe og omegn. Dens hjemsted er Faxe by 

Dens formål er at drive FAXE-HALLERNE som idræts- kultur- og aktivitetscenter.. 

§2 . 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 - 9 medlemmer. 

1 Formand der vælges blandt de indstillede kandidater. Formandens valgperiode er 2 år 

5 medlemmer vælges af FAXE-HALLERNE's brugerforeninger. 

Deres valgperiode er 2 år, således at skiftevis 2 og 3 af dem afgår hvert år. 

1 medlem af og blandt FAXE-HALLERNES medarbejdere, på et ti l dette formål afholdt møde som angivet i § 
3. Dennes valgperiode er 2 år 

Faxe Byråd kan udpege 1 medlem af sin midte ti l Faxe-Hallernes bestyrelse. Dennes valgperiode er den 

kommunale valgperiode. 

Bestyrelsen kan supplere sig selv med ét medlem repræsenterende erhvervslivet i Faxe Kommune. 

§3 . 

Hvert år i maj måned afholder bestyrelsen et valgmøde, hvor de valgberettigede brugerforeninger vælger 
medlemmer ti l bestyrelsen for de kommende 2 år. 
Kandidater der opstiller ti l bestyrelsen meddeler samtidig hvem der skal være deres suppleant, således at 
suppleanten vælges sammen med kandidaten. 

Valgmødet varsles mindst 14 dage i forvejen med angivelse af dagsorden samt oversigt over hvilke 
medlemmer, der er på valg. Valgmødet varsles ved opslag i Faxe Hallerne og på hjemmesiden. 

Dagorden for valgmødet skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Formanden aflægger Års beretning 
4. Valg af Formand for 2 år 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Eventuelt 

Valgberettiget er enhver forening hjemhørende i og godkendt af Faxe Kommune, der inden for det seneste 
kalenderår har lånt eller lejet lokaler i FAXE-HALLERNE i mindst 50 timer. Disse foreninger kan udøve deres 
valgret ved at deltage i mødet med højst 3 repræsentanter hver, som alle betragtes som valgbare og 
stemmeberettigede i mødet. Dog kan hver brugerforening højst have 1 menigt medlem af bestyrelsen. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
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Valg af formand: 
Senest 10 dage før valgmødets afholdelse kan valgberettigede brugerforeningerne samt den siddende 
bestyrelse fremsende indstilling til valg af Formand. 

Er der kun 2 kandidater træffes afgørelsen ved simpelt absolut flertal og i tilfælde af stemmelighed ved 
lodtrækning. 
Er der flere end 2 kandidater foretages et såkaldt bundet valg, hvor man i første valgrunde konstaterer, 
hvem der relativt set har fået flest stemmer og dernæst foretages omvalg mellem de 2 kandidater, der har 
fået flest stemmer, således at den, der herefter har absolut flertal, er valgt. I tilfælde af stemmelighed 
foretages lodtrækning. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

I tilfælde af kampvalg skal stemmesedler udfyldes således at der skal afgives stemmer på det antal pladser 
der er valg om. Dvs. er der 3 ledige pladser på valg og 4 eller flere kandidater, skal stemmesedlen udvise tre 
navne i prioriteret rækkefølge. Stemmesedler der ikke opfylder dette vil blive betragtet som ugyldige. Er 
der stemmelighed er prioriteringen afgørende. Er der fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. 

Bestyrelsesmedlemmernes stemmeret ved valgmødet: 
Medlemmerne af bestyrelsen indgår i det stemmeberettigede antal for den forening de er valgt for. 

Medarbejder repræsentant: 
Denne vælges af medarbejderne for en to årig periode, på et møde der afholdes i april måned forud for 
valgmødet. 
Valget afgøres ved almindelige flertalsbeslutning. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 

§ 4 . 

Umiddelbart efter valgmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde med flg. dagsorden 

1. Valg af næstformand. 

2. Valg af revisor for det kommende regnskabsår 
3. Evt. 

Referat af valgmøde og konstituerende bestyrelsesmøde offentliggøres på Faxe Hallernes hjemmeside og 
ved opslag i Faxe Hallerne. 
Faxe Kommune orienteres om bestyrelsessammensætningen. 

§5 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det ønskeligt. 

3 medlemmer af bestyrelsen kan med 14 dages varsel begære bestyrelsesmøde afholdt. 
Begæringen skal være skriftlig og med angivelse af forslag til dagsorden. 

Bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes af formanden med mindst 10 dages 
varsel med samtidig angivelse af dagsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, således: 

Ved en bestyrelse på 7 medlemmer, når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
Ved en bestyrelse på 8/9 medlemmer når mindst 5 medlemmer er ti l stede 
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Beslutninger tages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed er formanden 
eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Halinspektøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og er sekretær for bestyrelsen. 

§6. 

Institutionens regnskabs år er kalenderåret 

Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende regnskabsår inden udgangen af november måned. 
Bestyrelsen fremsender budget til orientering i Faxe kommune, herunder det takstblad for timeleje som 
budgettet bygger på. 

Regnskab godkendes og underskrives af bestyrelsen. Efter godkendelse fremsendes regnskab og 
revisionsprotokol til orientering til Faxe Kommune. 
Regnskab skal revideres af en af bestyrelsen udpeget registreret eller statsautoriseret revisor. 

§7. 

Institutionen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening. Ved afhændelse af fast ejendom, 
pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån samt indgåelse af lejemål udover 5 år, dog af den 
samlede bestyrelse. 
Bestyrelses medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens gæld. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 
§8. 

Ændring af disse vedtægter og beslutning om institutionens ophævelse kan kun ske med tilslutning af 
mindst 5 bestyrelsesmedlemmer på 2 med mindst 14 dages mellemrum afholdte bestyrelsesmøder, og 
kræver desuden godkendelse af Faxe Byråd. 

Hvis institutionen ophæves, skal dens midler anvendes til bedste for sporten efter bestyrelsens beslutning, 
og med godkendelse af Faxe Byråd; dette gælder dog ikke hvis ophævelsen sker ved at Faxe Kommune 
overtager FAXE-HALLERNE og giver tilsagn om, at den til enhver tid værende formue bliver anvendt til 
idrætslige formål. 

§9. 

Disse vedtægter træder i kraft den 1. januar 2011 

Således vedtaget på bestyrelsens møde den 21. september 2010. 

Carsten Boserup Dan Dalby 
Bestyrelsesformand Sekretær 
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