der.

Bestyrelsen er ulønnet.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse
af lån forpligtes institutionen ved den samlede bestyrelses underskrift.

Salg af institutionens faste ejendom
neralforsamlingen.

skal dog godkendes

af ge-

Vedtægter
for

Friluftsbadet, og hvad der i øvrigt tilhører den selvejende institution, kan, såfremt generalforsamlingen med

stemmeflerhed be-

stemmer det, bortforpagteshelt eller delvist,men kun til brug inden

for formålet.

Såfremt dén selvejende institutionophæves, skal dens formue anvendes tilfremme af andet upolitiskungddms- og idrætsarbejde i

Vorning-Kvorning-Hammershøj kommune, i overensstemmelse
med generalforsamlingensnærmere bekendtgørelseherom.

Således vedtaget på den stiftendegeneralforsamling den 13. maj

1968.

Ingv. Andersen, ordstyrer.
I bestyrelsen:

Egon Ladefoged
Harry Søndergaard
Magnus Christensen
Henry Fogh Jensen
Knud Rasmussen

Martin Nielsen
Jens Eriksen

Den selvejende institution

Midtjysk Friluftsbad
Hammershøj

-

naxsen

gangen. Ethvert medlem

er pligtigat modtage det på ham

faldne

valg i 2 på hinanden

følgende perioder. De valgte medlemmer
af
bestyrelsen afgår skiftevis med 2 og 3 hvert andet år, første gang

ved lodtrækning.
På den årligegeneralforsamlingvælger institutionens
medlem—
mer foruden bestyrelsesmedlemmer 2 suppleanter,sqm ligeledes
vælges

Institutionens navn
opføre og

kommune

er Midtjysk Friluftsbad. Dens formål e. at
drive et friluftsbad i Vorning-Kvorning-Hammershøj

for at give børn og unge mulighed for svømmeundervis-

ning og for at fremme

svømmesporten

i øvrigt.

Institutionen er selvejende, og dens formue

men

i Vorning-Kvorning-Hammershøj

badet opføres med

alt tildenne ejendom

1 hvert andet år, første gang

Generalforsamlingen
anliggender.

er højeste myndighed

hvorpå frilufts-

3. Valg

hørende inventar og øv-

af revisorer.

4. Forelæggelse af budget og driftsplaner for det

rige løsøre.

kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Som

af den selvejende institutionoptages foreninger,

medlemmer

institutioner og enkeltpersoner, der har tegnet sig for et indskud

på

mindst 100,00 kr. Det tegnede indskud skal betales på anfordring.
andel i overskuddet af den selvDer kan ikke gives medlemmerne
ejende institutionsdrift,men sådant overskud tilfalderinstitutionen
alene. Institutionens medlemmer

hæfter

ikke personligt for den in-

stitutionen påhvilende gæld. Der udstedes bevis for indskuddet.
Indskudsbeviset, der skal lyde på navn, kan ikke forlanges indfriet,og det afkaster intet udbytte.
kapital, der ikke er bundet

Den

i institutionen, skal sættes i L

-K

eller sparekasse. Eventuelt overskud af driften,ud over hvad der
medgår

tilforbedringer, afskrivning og nyanskaffelser efter besty-

relsens skøn, kan af bestyrelsen hensættes tilfremtidigt brug y
udvidelse af friluftsbadeteller anvendes til sportens fremme.

Det reviderede regnskab samt sådanne forslag, der ønskes be—
handlet på generalforsamlingen, skal henligge til eftersyn på et
nærmere
forud angivet sted mindst 5 dage før generalforsamlin-

gen.
Den

årlige generalforsamling holdes i november

Ekstraordinær

Regnskabsåret

over institutionens drift og status.

er 1. oktober til 30. september.

Til at revidere institutionensregnskab vælges hvert år på geneto revisorer for 1 år ad gangen.
skal underskrives af beStyrelsen og revisorerne.

ralforsamlingen

selvejende institution ledes af en bestyrelse bestående

af 5

personer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad

flertallet af

generalforsamling skal ske med

mindst 1 uges varsel ved bekendt-

gørelse i samtlige de på egnen udbredte blade.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtiguanset de mødte stemmeberettigedes

antal, når

lovlig indkaldelse

er sket.

Beslutning træffes med

simpelt stemmeflertal.
af vedtægterne eller tilvedtagelse af institutionens

institutionens ophævelse

om

vedtægtsændring eller

er anført i dagsordenen,

og at mindst

3/4

af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigedestemmer
for. Ved ovenanførte indkaldelse til generalforsamling
ordenen offentliggøres.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand
Den

måned.

ge.neralforsamling skal afholdes, når

bestyrelsen ellermindst 20 medlemmer fremsætter skriftligbegæring herom med angivelse af forhandlingsemnet. Indkaldelse til

Til ændring
Der skal føres nøjagtigt regnskab

og suppleanter.

6. Eventuelt.

ophævelse udkræves, at bemærkning

Regnskabet

i alle institutionens

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Formandens
beretning.
2. Regnskabsaflæggelse.

skal bestå af ejendom-

kommune,

for 2 år og afgår skiftevis med

ved lodtrækning.
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert myndigt medlem,
af institutionen.
som har indskudt mindst 100,00kr.

skal dags-

og kasserer. Be-

styrelsen er beslutningsdygtig,når mindst 3 medlemmer er mødt.
Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

