Vedtægter for
Den Selvejende Institution FKS-Hallen
§ 1 Navn og hjemsted
Den Selvejende Institution FKS-Hallen med hjemsted i Odense er
stiftet den 18. marts 1976, af de på stiftelsestidspunktet registrerede
medlemmer af Firmaidræt Odense.

§ 2 Formål
Institutionens formål er at opføre, udbygge og drive en idrætshal
(ler) med dertil hørende faciliteter.

§ 3 Kapital
Institutionens nødvendige kapital tilvejebringes ved tilskud fra de til
enhver tid gyldige firmasportsklubber, ved tilskud fra de fonde,
foreninger og firmaer som måtte støtte institutionen, samt ved tilskud
fra Odense Kommune.

§ 4 Hæftelse
Institutionen hæfter med sin til enhver tid værende formue, og for
institutionens forpligtelser kan ledelsen eller enkeltpersoner ikke
gøres ansvarlige.
Ydelse af bidrag giver ingen ret til institutionens formue eller udbytte
af samme.

§ 5 Styrelse
Institutionen styres af :
1. Generalforsamlingen
2. Bestyrelsen

§ 6 Generalforsamlingen
Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Møderet:
1. Møderet har medlemmer fra de firmasportsklubber, der er gyldige
medlemmer af Firmaidræt Odense, og som ikke er i
kontingentrestance.
2. Møderet har tillige valgte, samt opstillede klubmedlemmer og
enkeltmedlemmer, der er gyldige medlemmer af Firmaidræt
Odense, og som ikke er i kontingentrestance.
3. Møderet har tillige gæster, som er inviteret af FKS-Hallens
bestyrelse
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Stemmeret:
1. Hver klub med møderet har 1 stemme
2. Bestyrelsen
3. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde af et
medlem af firmasportsklubben.
4. Der kan ikke stemmes via fuldmagt
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
marts måned og indvarsles med mindst 1 måneds varsel via
email/post til formændene for Firmaidræt Odenses klubber, med
angivelse af dagsorden.
Indkaldelsen vil ligeledes fremgå af Firmaidræt Odenses hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag:
a. fra andre
b. fra bestyrelsen
5. Forelæggelse af budget for de kommende 2 år.
6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af 2 menige revisorer og/eller eksternt revisionsfirma.
8. Eventuelt.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel
stemmeflerhed, og stemmeafgivningen foregår almindeligvis ved
håndsoprækning, med mindre der forlanges skriftlig afstemning.
Ændringer i institutionens vedtægter, herunder beslutning om
likvidation, kræver kvalificeret majoritet og kan kun besluttes,
såfremt forslaget har været opført på dagsordenen.
Til vedtagelse kræves ¾ majoritet af sportsklubber på
indkaldelsestidspunktet.
Er fremmødet ikke tilstrækkeligt, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, der dog tidligst må holdes 1 måned
senere, hvor forslaget kan vedtages af ¾ af de fremmødte.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol,
der underskrives af dirigenten.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af
bestyrelsesmedlemmer forlanger dette, eller når 1/5 af klubberne
skriftligt begærer dette, med angivelse af dagsorden.
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Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen, og skal afholdes
senest 2 måneder efter modtagelsen af derom fremsat begæring.
Indkaldelsen sker på tilsvarende måde, som for ordinær
generalforsamling.

§ 8 Bestyrelsen
Bestyrelsen, der er ulønnet, består af 6 valgte medlemmer, samt
formanden for Firmaidræt Odense, eller dennes stedfortræder.
Derudover kan Odense Kommune udpege en person til at indtræde i
bestyrelsen.
Bestyrelsesposterne fordeles f.s.v. angår de generalforsamlingsvalgte
medlemmer således:
1.
2.
3.
4.

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer

De valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år således:
I lige år vælges formand, sekretær samt 1 menigt
bestyrelsesmedlem.
I ulige år vælges næstformand, kasserer og 1 menigt
bestyrelsesmedlem.
Ved afgang i bestyrelsen indtræder suppleanter i valgt rækkefølge
indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen har pligt til at afholde jævnlige møder, over hvilke der
føres protokol.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 4 medlemmer er
tilstede.
Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme.
I tilfælde af stemmelighed, er forslaget bortfaldet. Bestyrelsen
udarbejder de til driften nødvendige regulativer og retningslinier.

§ 9 Tegningsret
Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan
indenfor bestemte sagsområder give prokura til bestyrelsesmedlemmer.
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Bestyrelsen kan således give prokura til 1 eller 2
bestyrelsesmedlemmer, herunder checkfuldmagt til at disponere over
institutionens pengebeholdninger.

§ 10 Daglig ledelse
Bestyrelsen forestår og har indseende med institutionens daglige
drift, herunder ansættelse og afskedigelse af det til driften fornødne
personale.
Det påhviler bestyrelsen med særlig hensyn til de idrætslige aktiviteter, at sørge for at halkapaciteten udnyttes bedst muligt, såle- des at
ledig kapacitet kan udlejes til andre formål.

§ 11 Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
Udvalgsmedlemmerne behøver ikke være medlem af en firmasportsklub.

§ 12 Regnskab
Institutionens regnskab går fra 1/1 – 31/12.
Kassereren sørger for, sammen med institutionens revisor, at
revideret regnskab med tilhørende status foreligger senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Det generalforsamlingsgodkendte reviderede regnskab indsendes
snarest efter ordinær generalforsamling til Odense Kommune,
som i øvrigt kan fordre sig meddelt regnskabsmæssige
oplysninger fra institutionens bestyrelse på ethvert tidspunkt.

§ 13 Opløsning
I tilfælde af, at generalforsamlingen måtte vedtage likvidation af
institutionen, skal eventuelt overskud ved denne tilfalde Firmaidræt
Odense, eller andet idrætsformål i Odense.
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