
VEDTIEGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITU'TION KORINTH-HALLEN

1. NAVN

Institutionens navn er KORINTH-HALLEN.

2. FORMÅL

Institutionens formål er at drive og Lldvikle KoRINTH-HALLEN, så der er

tidssvarende rammer for alle, der ønsker at deltage i idræts-, sundheds- og

kulturaktiviteter, KoRINTH-HALLEN skal, i tæt samspil med foreninger,

institutioner o9 brugere, tilbyde attraktive tilbud/aktiviteter til alle livets faser.

3, HJEMSTED

KORINTH-HALLEN's hjemsted er Korinth i Fåaborg-Midtfyn Kommune.

4, MEDLEMSFORHOLD

Som medlemmer kan optages personer og foreninger, der er interesseret i

KORINTH-HALLENS arbejde.

KoRINTH-HALLENS medlemmer betaler ikke kontingent.

Hvis en forening er optaget som medlem, er den pågældende forenings

medlemmerautomatisk medlem af KORINTH-HALLEN.

l4edlernmerne har ingen andel i KORINTH-HALLENS formue eller i eventuelt

overskud. der alene tilfalder KORINTH'HALLEN.

Foreningens medlemmer og ledelsen hæfter ikke for foreningens gaeld eller

eventue't driftsunderskud.

5, GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er KORINTH-HALLENS øverste myndighed Ordin.er

generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på

KORINTH-HALLENS hjemmeside og i den lokale ugeavis

Stk, 2: Stemmeberettigedeved KORINTH-HALLENS generalforsamling er:

. Bestyrelsen.

. De tit enhver tid eksisterende medlemmer i KORINTH-HALLEN



Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
. Valg af dirigent og referent.

. Valg af 2 stemmetaellere,

. Afholdelse af beretning.

. Behandling af indkomne forslag,

. Forelæggelse af årsregnskab og budget.

. Valg af medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad
gangen) i ulige år: 4 medlemmer og i lige åfl 3 medlemmer
. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (va19 gaelder for dt år ad gangen).

. Valg af to revisorer (valg g.elder for 6t år ad gangen).

. Valg af revisorsuppleant (valg gælder for 6t år ad gangen).

. Eventuelt.

Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden for KORINTH-HALLEN i hænde senest 2 uger før

generalforsamlingen. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen kan stille

Stk. 5: Endelig dagsorden, regnskab o9 budgetforslag samt eventuelle

indkomne forslag skal offentliggøres på fOAfru-tn HALLENS hjemmeside senest

10 dage før generalforsåmlingen.

Stk. 6: Alle afstemninger sker ved håndsopraekning med mindre der kræves

skriftlig afstemning, Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer

afgøres ved almindeligt flertal. Kun fremmødte medlemmer med stemmeret kan

stem me.

Stk. 7: Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset

antallet af fremmødte stemmeberettigede.

6, EKSTRAORDIN/ER GENERALFORSAMLING

Ekstraordineer generalforsamting indkaldes, når mindst 50 personer af

medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller når et flertal af

bestyrelsen stiller krav herom.

Stk. 2: Ønske om ekstraordinær generalforsamling fremsendes til bestyrelsen.

Bestyrelsen har pligt til at udsende indkaldelsen senest 14 dage efter, at ønsket

er fremsat. Ved indkaldelsen gaelder samme regler som ved ordineer

generalforsamling, dog ikke annoncering i den lokale ugeavis. Afholdelsen skal

ske inden B uger efter indkaldelsen.



7. BESTYRELSEN

Bestyrelsen er den selvejende institution, KORINTH-HALLENS, daglige ledelse

og øverste myndighed mellem to generalforsamlinger.

Bestyrelsen består af 7 medlemmerl

. Alle 7 medlemmer vælges på generalforsamlingen for KORINTH-HALLEN.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, naestformand, sekretær og

kasserer. I\4edlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

For at sikre en kontinuerlig udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne i

KORINTHHALLEN, skal den første generalforsamling finde sted som følger:

Ved valget på den første generalforsamling for KORINTH-HALLEN sidder de 3

med færrest stemmer i en etårig periode. De 4 med flest stemmer sidder i en

toårig periode. I tilfælde af stemmelighed findes pågældende ved lodtrækning.

A. BESWRELSENS ARBEJDE

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden,

Stk. 2i Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, øvrige møder

og vlgtige begivenheder indenfor institutionens virke. Protokol og andre vigtige

ting skal offentliggøres på KORINTH-HALLENS hjemmeside.

Stk. 3: Bestyrelsen repræsenterer KORINTH-HALLEN udadtil og fører

forhandlingen med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer og

foreninger m.m,, samt indgår aftaler, herunder økonomiske,

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens

medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal,

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende,

Stk. 5: Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 6i Til at varetage den daglige drift kan bestyrelsen ansætte fornødent

personale,

9, TEGNINGSRET



KORINTH-HALLEN tegnes af formanden i forening med 1 medlem af

bestyrelsen, I tilfælde af formandens fravær tegnes institutionen af

næstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen, Låneoptagelser og

pantsætninger kan kun foretages af den samlede bestyrelse.

Såfremt hallen selv står for drift af cafeteria, skal ansøgning om alkoholbevilling

underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen. I den forbindelse henledes

opmaerksomheden på overholdelse af restaurationslovens bestemmelser,

herunder med særlig fokus 5f6, stk, 2.

lO.FORMUE OG GIELD
Halbestyrelsen hæfter ikke personligt for de af hallens indgåede forpligtelser for

hvilke hallen alene haefter med dens formue.

ll.REGNSKAB

KORINTH-HALLENS regnskab føl9er kalenderåret, Regnskabet revideres af to

regnskabskyndige personer,

12.VEDT/EGTSÆNDRINGER

Vedtaegtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele

af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

13.OPLøSNING

Beslutning om opløsning af KORINTH-HALLEN træffes på to på hinanden

følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum.

Stk. 2: På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at

mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ved

den anden generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til

vedtagelse af opløsninq.

Stk. 3: Itilfælde af KoRINTH-HALLENS opløsning skal derpådensidste
generalforsamling traeffes beslutning om anvendelse af institutionens eventuelle

formue i henhold til formålsparagraffen: Institutionens formål er at drive og

udvikle KORINTH-HALLEN, så der er tidssvarende rammer for alle, der ønsker at



deltage i idræts-, sundheds- og kulturaktiviteter. KoRINTH-HALLEN skal, i taet

samspil med foreninger, institutioner og brugere, tilbyde attraktive

tilbud/aktiviteter til alle livets faser.
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