Den selvejende institution

Odense Bowlinghal
VEDTÆGTER
§ 1.
NAVN OG HJEMSTED.
1. Den selvejende institution ODENSE BOWLINGHAL, er stiftet den 17. maj 1994 af bowlingklubber, som er medlem af
Odense Bowling Alliance samt klubber som er medlem af bowlingafdelingen under Firma- Klubbernes Sammenslutning
i Odense, alle hjemmehørende i Odense Bowlinghal.
2. Den selvejende institution har hjemsted i Odense Kommune.
§ 2.
FORMÅL.
1. Den selvejende institution skal på en økonomisk og sportslig forsvarlig måde drive Odense Bowlinghal, samt
restaurant/cafeteria i forbindelse hermed.
2. Eventuelt overskud anvendes udelukkende til fremme af bowlingsporten.
§ 3.
FORPLIGTIGELSER.
1. I forhold til tredjemand hæfter den selvejende institution alene med sin formue.
Medlemmer, klubber, bestyrelse samt repræsentantskab har intet ansvar for institutionens forpligtelser.
2. De til den selvejende institutions hørende klubber er pligtige til at efterkomme de bestemmelser, der træffes af
repræsentantskabet eller bestyrelsen og sørge for varetagelse af disse bestemmelser.
§ 4.
MEDLEMSKAB.
1. Som medlemmer betragtes bowlingklubber der er medlem af Odense Bowling Alliance eller bowlingafdelingen under
Firma- Klubbernes Sammenslutning i Odense, samt hjemmehørende i Odense Bowlinghal.
2. Medlemmer har ingen ret til nogen del af institutionens formue, eller udbytte af nogen art.
§ 5.
STYRELSEN.
1. Institutionen styres af
1. Repræsentantskabet
2. Bestyrelsen
§ 6.
REPRÆSENTANTSKABET.
1. Den selvejende institutions øverste myndighed er et repræsentantskab bestående af:
1. 10 repræsentanter fra klubber, som er medlemmer af Odense Bowling Alliance, samt hjemmehørende i Odense
Bowlinghal.
2. 10 repræsentanter fra bowlingklubber fra bowlingafdelingen under Firma- Klubbernes Sammenslutning i Odense,
samt hjemmehørende i Odense Bowlinghal.
3. Den til enhver tid siddende bestyrelse.
2. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt medio april måned. Indkaldelsen sker ved
bestyrelsens foranstaltning skriftligt til repræsentanter med mindst 3 ugers varsel.
3. Indkaldelsen skal mindst indeholde dagsorden, bestyrelsens beretning, revideret regnskab samt eventuelle forslag.
4. Forslag der ønskes forelagt repræsentantskabet til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.
5. Dagsordenen på det ordinære repræsentantskabsmøde er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Mandaternes prøvelse.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab.
5. Budgetforelæggelse.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af - jfr. § 9.
1. Formanden.
2. Sekretæren.
3. 4 bestyrelsesmedlemmer.
4. Suppleant til bestyrelsen.
5. Eventuelt stående udvalg.
6. Valg af revisor – jfr. § 10.
7. Eventuelt.
6. Senest 4 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde indsendes navne på repræsentanterne.
7. Hvert godkendt mandat har én stemme, som kun kan afgives personligt.

8. For at repræsentantskabet er beslutningsdygtig, skal de fremmødte udgøre mindst 50 % af de stemmeberettigede
mandater.
9. Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindelig stemme-flertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til
ændring af den selvejende institutions vedtægter kræves dog 2/3 majoritet af de afgivende stemmer.
10. Afstemningen skal altid være skriftlig, såfremt et medlem af repræsentantskabet forlanger det.
11. Foruden repræsentanterne har følgende adgang med taleret på mødet.
1. 1 repræsentant for Odense Bowling
Alliance.
2. 1 repræsentant for FKS´s bowlingafdeling.
3. Odense Bowlinghal´s daglige leder.
Bestyrelsen, Odense Bowling Alliance, FKS bowlingafdeling kan invitere gæster til repræsentantskabsmødet. Navnene
på gæsterne skal anmeldes til bestyrelsen senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.
12. Repræsentantskabet og bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg.
§7
EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTSKAB.
1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, 3 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller ved skriftlig begæring fra 25 % af institutionens medlemmer. Begæringen skal indeholde hvilket emne
der ønskes behandlet. Repræsentantskabsmødet skal afholdes senest 4 uger efter begæringens fremkomst til
bestyrelsen.
2. Ved indkaldelse gælder ganske samme regler som ved indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde.
3. Dagsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde
1. Valg af dirigent
2. Mandaternes prøvelse.
3. Forslag.
4. Eventuelt.
4. Kun forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet.
5. Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde, sker i henhold til bestemmelserne for ordinært
repræsentantskabsmøde. Er der ikke fremmødt 50 % af repræsentantskabets mandater, indkaldes der med 14 dages
varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene ved de fremmødte mandater.
§ 8.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen konstituerer selv sin næstformand.
Bestyrelsen indkalder med mindst 3 dages varsel, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer
finder det nødvendigt.
3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved et fremmøde af min. 4 medlemmer.
4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
5. Udtræder formanden af bestyrelsen i løbet af valgperioden, afholdes ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, som supplerer bestyrelsen for den resterende del af valgperioden.
6. Udtræder et andet medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten frem til
førstkommende repræsentantskabsmøde.
7. De af bestyrelsen på lovlig vis vedtagne beslutninger forpligter den selvejende institution.
8. Bestyrelsen er bemyndiget til på den selvejende institutions vegne at oppebære alle indtægter og
afholde alle udgifter der er forbundet med institutionens virksomhed. Om fornødent at optage lån mod
sikkerhed i den selvejende institutions formueværdier.
9. Den selvejende institution tegnes i enhver henseende af bestyrelsen i forening, herunder også ved
afhændelse af fast ejendom eller anden institutionens tilhørende formueværdier.
Den daglige ledelse af bowlingcenteret med tilhørende aktiviteter varetages af en af bestyrelsen ansat
forretningsfører med beføjelser fastsat af bestyrelsen i en stillingsbeskrivelse.
11. Der føres en autoriseret protokol over alle møder i repræsentantskabet og bestyrelsen, hvori alle
beslutninger indføres.
12. Bestyrelsens daglige samarbejde med Odense Bowling Alliance, Bowlingaf-delingen under FirmaKlubbernes Sammenslutning i Odense og Fyns Bowling Union foregår gennem samarbejdsudvalget, der
på formandens initiativ indkaldes mindst 3 gange om året. Hver interessent er berigtiget til at møde med
to personer.
13. Bestyrelsen kan nedsætte Ad. Hoc. Udvalg efter behov.
1.
2.

§ 9.
VALG.
1. Den selvejende institutions bestyrelse består af den på den årlige ordinære repræsentantskabsmøde valgte
formand, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer.
2. Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår efter tur.
Formanden, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
3. Suppleanten vælges for 1 år.
4. Valg til bestyrelsen kræver medlemskab til den selvejende institution.
§ 10.
REGNSKAB OG REVISION.
1. Den valgte revisor skal være enten registreret eller statsautoriseret, og behøver ikke være medlem af en klub under
den selvejende institution.
2. Revisor skal gennemgå den selvejende institutions regnskab og gøre indstilling derom til repræsentantskabet.

3. Den af repræsentantskabet valgte revisor har, når som helst, adgang til at efterse alle regnskabsbøger og
beholdning samt bilag, og kan fordre enhver oplysning som findes for udførelsen af sit erhverv.
4. Den selvejende institutions regnskab følger kalenderåret.
§ 11.
OPLØSNING.
1. Opløsning af den selvejende institution kan kun finde sted når 2/3 af samtlige medlemmer af repræsentantskabet
skriftligt har stemt for opløsning.
2. Ved den selvejende institutions eventuelle opløsning, anvendes institutionens eventuelle formueværdier, efter at
alle gældsforpligtelser er indfriet, bedst muligt at fremme bowlingsporten i Odense Kommune, efter repræsentskabets
nærmere bestemmelser.

Vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde den 17, maj 1994, revideret på ordinært repræsentantskabsmøde
16.april 1997, 17.april 2002 og 23.april 2008.

