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§ 1          Navn og formål 

 

Institutionens navn er ”Videbæk Idræts – og Fritidscenter” og institutionen er hjemme-hørende i 

Ringkøbing – Skjern Kommune. 

Institutionens formål er at erhverve og drive de faciliteter, der hører under ”Videbæk Idræts- & 

Fritidscenter”. 

Centret stilles til rådighed for idrætten i Videbæk og omegn og kan anvendes til sociale arrange-

menter, messer, møder, fester, overnatning og lignende. 

Institutionens må ikke udbetale nogen form for udbytte, men overskud skal bruges til konsolide-

ring af institutionens økonomi, renovering og udbygning. 

Forslag til eventuel likvidation af den selvejende institution og anvendelsen af evt. likvidations- 

overskud skal godkendes af Ringkøbing – Skjern Kommune. 

§ 2          Medlemmer 

Den selvejende institution Videbæk Idræts- og Fritidscenter er oprettet af foreningerne i Vi- 

debæk. Faste brugerforeninger er medlem af den selvejende institution, så længe de benytter cen- 

tret og har en bestyrelse, et formål og hjemsted i Ringkøbing – Skjern Kommune. 

Derudover er Videbæk Handel og Erhverv og Videbæk Håndværkerforening medlem af centret. 

Bestyrelsen udarbejder hvert år en liste over medlemsforeninger. 

§ 3            Generalforsamling 

Generalforsamlingen er centrets øverste myndighed. Generalforsamlingen er åben for alle inte- 

resserede. 

Hver medlemsforening har 3 stemmer. Hver stemme skal være repræsenteret ved 1 person, som 

kun kan repræsentere en forening. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Endvidere har medlemmer af centrets bestyrelse hver 1 stemme. 

For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være 18 år og bruger af centret. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af marts måned. Indvarsling sker ved 

annonce i dagspressen og på hjemmesiden med 14 dages varsel, 

Regnskab og budget offentliggøres samtidig på Centrets hjemmeside. 

Generalforsamlingen KAN afholdes virtuelt, såfremt force majure situationer som eksempelvis 

covid-19, forhindrer at afviklingen kan/må finde sted. Tilmelding, valg osv er gældende som ved 

ordinær afvikling. 
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Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Fremlæggelse af indeværende års budget til orientering 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen. Lige år vælges 3 personer og ulige år vælges 2 personer. (1. år væl- 

ges 3 personer for 1 år og 2 personer for 2 år). 

7. Valg af 1 suppleant 

8. Valg af revisor (folkevalgt) 

9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde 

senest 8 dage for generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, 

næstformand og sekretær. 

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når flertallet af bestyrelsen ønsker det,  

eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har indgivet begæring herom med angivelse af 

dagsorden. 

Indvarsling sker på samme måde som ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal. 

 

 

§ 4          Bestyrelsen 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år 

ad gangen. 

Suppleanten vælges for 1 år. Hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen, gælder det for det udtræ- 

dende medlems valgperiode. 

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. 

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
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§ 5          Tegningsret 

Institutionen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformandens samt 1 bestyrelsesmedlem i for- 

ening. Bestyrelsen ansætter Centerlederen. 

Optagelse af lån og pantsætning kan kun ske med samtykke fra Ringkøbing – Skjern Kommune. 

§ 6          Regnskab og budgetter 

Der skal føres et nøjagtigt regnskab over institutionens anlæg, drift og prioritering. 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal revideres af en registreret eller  

statsautoriseret revisor. Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 1. marts. 

Regnskabet skal efter generalforsamlingens godkendelse sendes til Ringkøbing – Skjern Byråd. 

Bestyrelsen udarbejder og godkender budget for det kommende regnskabsår samt 2 overslagsår. 

§ 7          Ændring af vedtægter 

Ændring af vedtægterne skal forelægges generalforsamlingen og kræver, at mindst 2/3 af de til- 

stedeværende stemmer for. 

Vedtægtsændringer skal godkendes af Ringkøbing – Skjern Byråd. 

Vedtægternes bestemmelser om udbytte og likvidation kan ikke ændres. 

Opløsning af institutionen kan kun ske, hvis opløsningen er godkendt på 2 generalforsamlinger, 

som skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum og hvor 2/3 af de fremmødte har stemt for. I 

tilfælde af opløsning, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af institutionens midler, som 

dog under alle omstændigheder skal bruges til almene idrætslige formål i Videbæk. Denne dispo- 

sition skal godkendes af Ringkøbing – Skjern Byråd. 

Således vedtaget på generalforsamling den 16. marts 2016. 

Dirigent: 

Foranstående tiltrædes af den valgte bestyrelsen 

____________________    Arne Stampe Pedersen 

____________________    Bjarne Mortensen 

____________________    Jan Holm Rasmussen 

____________________    Ulrik Møller 

____________________    Torben Tobiasen 

 


