Den selvejende institution

GLYNGØRE HALLEN
Ringvej 24, Glyngøre
VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE HALLEN (Revideret den 02-05-2017)

§ 1:
Glyngøre Hallen er en selvejende institution med hjemsted i Glyngøre, Skive Kommune

§2:
Den selvejende institutions formål er at administrere og drive en idrætshal, GLYNGØRE
HALLEN, med tilsluttende forsamlingslokaler m.v. på matr. Nr. 7ao 18f Glyngøre by,
Glyngøre Sogn med respekt for de i skøde fra Sallingsund Kommune, der har skænket
parcellen til formålet, pålagte servitutter. Den skænkede parcel må aldrig sælges eller
udlejes til andre formål end ovenfor anført uden samtykke af Skive Kommune.

§3:
Ingen af institutionens medlemmer eller nedennævnte støtteorganisationer — så lidt som
Kommunen — hæfter personligt eller solidarisk for den af institutionen stiftede gæld.
GLYNGØRE HALLEN 's samlede aktiver tilhører helt institutionen, således at intet
medlem og ingen støtteorganisation eller andre kan gøre krav på anpart eller økonomisk
udbytte af disse aktiver.
§4:
Som kollektive medlemmer (støtteorganisationer) er optaget følgende foreninger:
a) Glyngøre Idrætsforening
b) Sallingsund HK
c) Sallingsund FC
Som nyt kollektiv medlem (støtteorganisation) kan optages foreninger i Skive Kommune,
der arbejder for tilsvarende formål som i §2, såfremt generalforsamlingen godkender
optagelsen.

§5:
Institutionens regnskabsår følger kalenderåret

§6:
Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. juni.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det kræves af bestyrelsens flertal eller
en af støtteorganisationerne jf. 4.
Alle generalforsamlinger afholdes i GLYNGØRE HALLEN, indkaldes af bestyrelsen med
mindst 8 og højest 14 dages varsel ved bekendtgørelse — med dagsorden — ved lokalt
opslag og evt. på sociale medier.
Adgang til generalforsamlingen har borgere i Glyngøre og omegn samt alle medlemmer af
de kollektive tilsluttede støtteorganisationer som er fyldt 18 år. Hver af de således
fremmødte har én — og kun én — stemme. Der kan kun stemmes personligt — ikke ved
fuldmagt.

§7:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

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

Valg af dirigent

Beretning
Regnskab
Valg af bestyrelsesmedlem/er og suppleant jf. 9
Valg af revisor
Budget for kommende år
Behandling af indkomne forslag (skriftlig forslag skal være formanden i hænde inden 3
dage før generalforsamlingen).
8. Eventuelt

§8:
Det er en forudsætning for et forslags lovlige vedtagelse, at det er anført på dagsordenen for
den pågældende generalforsamling.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning kan begæres hvis
blot et at de fremmødte medlemmer ønsker det.

§9:
Institutionens — og hallens — daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Heraf vælger støtteorganisationerne 3 medlemmer med følgende fordeling:
Glyngøre Idrætsforening — 1 medlemmer
Sallingsund Håndboldldub — 1 medlem
Sallingsund Fodboldklub — 1 medlem
4 medlemmer vælges på institutionens ordinære generalforsamling, desuden vælges 1
suppleant.
Valgte bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling vælges for en periode af
2
år og afgår med 2 medlemmer det ene år og med 2 medlemmer det andet år.
Suppleanten vælges hvert år.
Støtteorganisationernes respektive generalforsamlinger er suveræne med hensyn til reglerne
for valg af bestyrelsesmedlemmer til institutionen. Straks efter nyvalg/afgang af egne
medlemmer til institutionens bestyrelse, jf. institutionens vedtægter, meddeler
støtteorganisationerne disse til Glyngøre Hallens formand.
Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges personer, der er fyldt 18 år og bosiddende i Skive
Kommune.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Kasserer kan vælges
indenfor såvel som udenfor bestyrelsen.
Bestyrelsesmøde indvarsles af formanden og skal indvarsles, når det kræves af 3
bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer. Såfremt et
bestyrelsesmedlem får forfald — f.eks. flytter fra Skive Kommune indtræder en suppleant i
hans sted, subsidiært supplerer bestyrelsen sig perioden ud. Bestyrelsen er bemyndiget til at
nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver og arrangementer.

§10:
Den på den ordinære generalforsamling valgte revisor skal være registreret.

§:11
GLYNGØRE HALLEN tegnes af formand og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom dog af hele bestyrelsen — med godkendelse
af Skive kommunalbestyrelse. Formandens attest for, at tegning af institutionen er gyldig i
henhold til vedtægterne inkl.. underskrivernes lovlige valg skal i alle tilfælde gælde som
fuld legitimation over for myndigheder og andre.
§12:
Der føres af sekretæren referat over forhandlinger og vedtagelser specielt valg på
generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§13:
Til ændring af disse vedtægter eller vedtagelse om institutionens ophævelse kræves
vedtagelse med 3/4 af de mødte på 2 generalforsamlinger med mindst 1 uges og højst 1
måneds mellemrum (jf. 8) Disse vedtægter skal godkendes af Skive Kommune.
Disse vedtægter afløser den på den selvejende institution Glyngøre Hallen's
ekstraordinære generalforsamling den 29. marts 1990.
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