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VEDTÆGTER 

for 

den selvejende institution 

HASLEV-HALLERNE 

Som vedtaget på generalforsamlingerne den 22/3 og 27/4 2011 til afløsning af de 
tidligere vedtagne vedtægter (27/3 2001, 20/4 2001, 29/5 1980, 22/3.18/4 2007 ). 

Haslev, den 27. april 2011. 

Bestyrelsen 

Per Christiansen Jens Juul Maria H. Friislund 

Ole Mørkeberg Jensen Lars Carstensen Per Thomsen 
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§1 

Navn og hjemsted HASLEV-HALLERNE er en selvejende institution med 
hjemsted i Faxe Kommune. 

Formål 

§2 

Dens formål er at opføre, eje og administrere ejendomme 
og anlæg til brug for idræt, møder, udstillinger, ungdoms
arbejde og andre kulturaktiviteter. 

Kapitalforhold 

Ledelse 

Medlemskab Stk. 1 

§3 

Institutionens formue består af ejendommene matr. 10 AU 
og 11 EA af Haslev by med tilhørende bygninger og dertil 
hørende inventar og løsøre. 

§4 

Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse. 

§5 

Medlem af institutionen er idrætsforeninger med hjemsted i 
Faxe Kommune, og som har præsteret et indskud på mindst 
250,- kr. 

Stk. 2 Medlem er ligeledes de, som institutionens bestyrelse har 
godkendt og fremover godkender som medlem, fordi de 
anses for at have en særlig interesse for institutionen, og 

' som har præsteret et indskud på mindst 250,- kr. 

Stk. 3 Faxe Byråd udpeger af sin midte to medlemmer. 

Stk. 4 For indskuddet udstedes der bevis, som skal lyde på navn. 
Indskuddet kan ikke tilbagebetales. Personlige medlem
skaber bortfalder ved dødsfald, mens foreningers og 
virksomheders medlemskab ophører, hvis foreningen eller 
virksomheden opløses. 
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Stk. 5 Der kan ikke gives medlemmerne andel i eventuelt drifts
overskud, idet overskud alene tilfalder institutionen til brug 
for de i § 2 angivne formål. 

Regnskab Stk. 1 

Revision Stk. 1 

General
forsamling 

Stk. 1 

§6 

Regnskab over drift og status aflægges i henhold til 
gældende regnskabslovgivning. Regnskabsåret løber fra 1. 
januar til 31. december. 

Generalforsamlingen vælger statsautoriseret eller registreret 
revisor for ét år ad gangen. Regnskabet underskrives af 
bestyrelsen og revisoren. 

§7 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 
Indkaldelse skal ske med mindst tre ugers varsel ved lokal 
annoncering. Dagsorden for generalforsamlingen skal 
minimum omfatte: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af minimum én suppleant til 

bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt ' 

Stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af 
fremmødte, dersom lovlig indvarsling har fundet sted. 
Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed jf. dog § 12. 

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 
flertallet af bestyrelsen, eller mindst 20 medlemmer, 
fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med 
angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalfor
samling skal afholdes senest én måned efter, at begæringen 
derom er fremsat, og indkaldelse skal ske med samme 
varsel som for den ordinære generalforsamling. 
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Stk. 4 På generalforsamlingen har man stemmeret som følger: 

De i § 5 stk. 1 nævnte medlemmer har én stemme for hvert 
fuldt indbetalt 250,- kr., dog max.. 10 stemmer. 

De i § 5 stk. 2 og 3 nævnte medlemmer har én stemme hver 
uanset indskuddets størrelse. 

Stk. 5 Foreninger og virksomheder meddeler skriftligt, hvem der 
repræsenterer vedkommende på generalforsamlingen. 
Meddelelsen gælder indtil den tilbagekaldes. 

Stk. 6 Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

§ 8 

Bestyrelsen Stk. 1 Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 
Faxe Byråd udpeger det ene blandt sine medlemmer. De re
sterende fem vælges for to år ad gangen, således at der i 
lige år afgår to og i ulige år tre medlemmer. Bestyrelses-
suppleanter vælges for ét år ad gangen og indtræder i 
bestyrelsen, såfremt et medlem ønsker at udtræde i sin 
valgperiode eller far varigt forfald. 

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger 
formand, næstformand og sekretær. Den er beslutnings
dygtig, når mindst fire medlemmer er mødt. Afgørelser 
træffes ved stemmeflerhed; ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 

Stk. 3 Alle afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot ét af de 
fremmødte bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

Stk. 4 Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet medhjælp ved 
haller og anlæg mv. Hallerne, og hvad der i øvrigt tilhører 
institutionen, kan med samtykke af 5/6 af bestyrelsen 
bortforpagtes helt eller delvist, men kun til brug indenfor 
formålet. 
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Stk. 5 Institutionen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem. 
Ved køb og salg af fast ejendom, pantsætning af fa ejendom 
eller ved optagelse af lån samt indgåelse af lejemål ud over 
5 år dog af en beslutningsdygtig bestyrelse. 

Stk. 6 Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Stk. 7 Bestyrelsen kan erhverve beværterbevilling med ret til 
udskænkning af stærke drikke. 

§9 

Forslag Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære general
forsamling, må senest 14 dage inden generalforsamlingens 
afholdelse være formanden skriftligt i hænde. 

§10 

Gældsforpligtelse I forhold til tredjemand hæfter institutionen alene med sin 
formue. Hverken medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer 
har personligt ansvar for institutionens forpligtelser. 

§11 

Protokol Over alle møder (generalforsamling og bestyrelsesmøder) 
føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige 
fremmødte, for generalforsamlingens vedkommende dog 
alene af formand og dirigent. 

§12 

Vedtægts- Stk.. 1 Til ændring i vedtægterne eller vedtagelse af institutionens 
ændringer ophævelse kræves, at bemærkning om vedtægtsændring 

eller ophævelse er anført i dagsordenen. Endvidere at 
ændringen/ophævelsen vedtages med mindst 4/5 majoritet 
af samtlige registrerede stemmer eller på en umiddelbart 
derefter indkaldt ekstraordinær generalforsamling med 
samme majoritet, dog blandt de fremmødte stemmer. 

Ophævelse Stk. 2 Såfremt den selvejende institution ophæves, skal dens 
(kapital- nettoformue overdrages Faxe Kommune til anvendelse 
anvendelse) til idrætsformål. 


