Vedtægter for Sahl MiniHal
§ 1:
Institutionen for Sahl MiniHal er selvejende og dens hjemsted er Sahl pr. Bjerringbro
§ 2:
Institutionens opgave er at opføre og drive en hal til brug for møder, ungdomsarbejde, idræt,
familiesammenkomster m. m.
§ 3:
Som medlemmer af den selvejende institution optages både personer, institutioner, foreninger og
selskaber m. v. Optagelsen (indmeldelsen) sker ved, at vedkommende tegner sig for et indskud på mindst
kr. 100,00. Beløbet kan indbetales i rater over 3 år. Der kan ikke gives medlemmerne andel i overskuddet af
den selvejende institutions drift, men sådant overskud tilfalder institutionen alene. Institutionens
medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens påhvilende gæld. Der udstedes bevis for indskuddet.
For institutionens forpligtelser hæfter alene de indsamlede beløb. Intet økonomisk ansvar kan gøres
gældende mod dens ledelse eller institutionens medlemmer. Hverken de, der har tegnet frivilligt bidrag
(støttekapital), ledelsen eller andre til institutionen knyttede personer eller institutioner er ejere af eller
kan få del i institutionens formue eller driftsoverskud, der stedse alene skal tilhøre den selvejende
institution Sahl MiniHal.
§ 4:
Der skal føres nøjagtigt regnskab over hallens drift og status. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Generalforsamlingen vælger revisor for 1 år ad gangen. Han skal have autorisation som statsautoriseret
eller registreret revisor. Regnskabet underskrives af bestyrer og revisor.
§ 5:
Institutionens øverste myndighed er en generalforsamling, bestående af medlemmer (jfr. § 3). Hvert
medlem har en stemme, der kun kan afgives ved personligt fremmøde eller ved ægtefælde som også er
valgbar.
Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5 personer, således at der hvert år afgår henholdsvis 2
og 3 medlemmer, første gang 3 medlemmer ved lodtrækning. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Det reviderede regnskab og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal henligge til eftersyn
i hallens cafeteria mindst 5 dage før generalforsamlingen.
Den årlige generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter
skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemnet.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 10 dages varsel ved bekendtgørelse i Bjerringbro Avis
samt ved opslag. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødte stemmeberettigedes antal,
når lovlig indkaldelse er sket. Afstemning er skriftlig.
Til ændring af vedtægterne eller til vedtagelse af institutionens ophævelse udkræves, at bemærkning om
vedtægtsændring eller institutionens ophævelse er anført i dagsorden, at mindst 4/5 af de på
generalforsamlingen mødte stemmeberettigede stemmer derfor og at 3/5 af bestyrelsen ligeledes stemmer
derfor. Ændring i § 2 kan dog kun ske med samtykke fra Undervisningsministeriet med tiltrædelse af
Boligministeriet og Finansministeriet.
§6:
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig
når mindst 3 medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen varetager institutionens anliggender i alle henseender. Den fastsætter forretningsorden og
arbejdsfordeling. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden indkalder dertil, eller mindst 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det med angivelse af forhandlingsemne. Bestyrelsen ansætter og afskediger
lønnet medhjælp ved hallen. Bestyrelsen er ulønnet.
Institutionen forpligtes ved underskrift af formanden og 1 medlem af bestyrelsen. Ved køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, forpligtes institutionen dog ved den samlede bestyrelses
underskrift.
§ 7:
Hallen og hvad der i øvrigt tilhører den selvejende institution kan med samtykke fra mindst 3/5 af
bestyrelsen bortforpagtes helt eller delvis, men kun til brug inden for formålet.
§8
Såfremt den selvejende institution ophæves, skal dens formue anvendes til fremme af lokale offentlige
møder, ungdomsarbejde og idræt i overensstemmelse med § 2. Men den ophævede selvejende
institutions midler skal dog forblive henstående i 15 år efter ophævelsen for at afvente om midlerne kan
finde anvendelse til fornyet opførelse af en hal i Sahl by. Ved institutionens ophævelse afgiver bestyrelsen
indstilling over for generalforsamlingen om midlernes anvendelse, hvis beløbet efter udløbet af de 15 år
ikke anvendes til fornyet opførelse af en hal i Sahl.
Medens der til vedtagelse af ophævelse udkræves majoriteter som i § 5 bestemt, kan generalforsamlingen
træffe sin afgørelse inden for det foran bestemte ved simpel stemmeflerhed. Ved denne afstemning gælder
den almindelige regel om, at hver indskyder, forening m. v. på mindst 100 kr. har en stemme.
§9
Indtil hallen er færdiggjort, afleveret og taget i brug, ledes den selvejende institution dog af det stående
udvalg, som også tegner institutionen som i § 6 anført. Så snart byggeriet er færdigt, hallen afleveret og
taget i brug, foretages valg og konstituering af bestyrelse i henhold til vedtægterne, og udvalget afgiver
redegørelser for bestyrelsen og aflægger regnskab.
Således vedtaget på Den ekstraordinære generalforsamling d. 6. april 2010.

