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1

NAVN OG HJEMSTED

1.1

Den selvejende Institutions navn er Viborg Syd Idrætscenter.

1.2

Den selvejende Institutions binavne er Liseborgcentret & Finderuphøj Hallen.

1.3

Institutionens hjemsted er Liseborgvej 37, 8800 Viborg.

2

FORMÅL

2.1

Viborg Syd Idrætscenter er en selvejende institution, hvis formål er at forvalte Viborg Syd
Idrætscenter og de tilhørende arealer til gavn for brugerne af centret.

2.2

Bygningerne, som er en del af den selvejende institution benyttes til idræt, arrangementer
samt andre kulturelle formål, herunder også messer og udstillinger.

3

SELVEJENDE INSTITUTION

3.1

Institutionen er selvejende, således at institutionens formue, nuværende som fremtidige ikke
tilhører nogen person eller forening.

3.2

For institutionens forpligtigelser hæfter alene institutionen.

4

GRUNDE

4.1

Grundene til centret stilles vederlagsfrit til rådighed af Viborg kommune så længe centret opretholdes og drives efter sit formål som anført i punkt 2.

5

TEGNINGSREGLER

5.1

Den selvejende institution tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et
yderligere medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

5.2

Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom skal institutionen tegnes af den samlede
bestyrelse i forening.

6

REPRÆSENTANTSKAB

6.1

Repræsentantskabet er institutionens højeste myndighed.

6.2

Medlemmerne til Repræsentantskabet vælges således:
Brugerniveau 1
Foreninger i DIF, DGI eller Firmaidræt regi, der er berettiget til kommunalt tilskud efter Folkeoplysningslovens regler og som kontinuerligt benytter Viborg Syd Idrætscenter.
Brugerniveau 2
Foreninger, der er berettiget til kommunalt tilskud efter Folkeoplysningslovens regler og som
periodisk benytter Viborg Syd Idrætscenters faciliteter til mere end blot mødefacilitet.
Andre interessenter
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Foreninger eller andre interessenter, som anvender Viborg Syd Idrætscenter, eller som via engagement i Sydbyens og foreningernes interesser, ønsker at være med til fremme af centrets
formål.
6.3

Hver forening eller andre interessenter vælger to medlemmer til repræsentantskabet, som
repræsentanter for den pågældende. Valg til repræsentantskabet sker for et år ad gangen. Inden hvert års repræsentantskabsmøde skal bestyrelsen anmode de valgberettigede foreninger
om skriftligt at oplyse navne og adresser samt mailadresser på de af foreningen valgte repræsentantskabsmedlemmer.

6.4

Som repræsentantskabsmedlemmer kan kun vælges personer, der er fyldt 18 år og som er medlem af en af de valgberettigede foreninger eller repræsenterer andre interessenter.

6.5

Ved valg og afstemninger i repræsentantskabet har hver forening på Brugerniveau 1 – én (1)
stemme for hver påbegyndt antal 50 kontingentbetalende medlemmer foreningen repræsenterer.

6.6

For Brugerniveau 1 gælder det i Centralt ForeningsRegister (CFR) antal registrerede medlemmer pr. 31/1 det år repræsentantskabet afholder møde.

6.7

For Brugerniveau 2 og andre interessenter gælder, at de hver har 2 stemmer i forbindelse med
valg og afstemninger i repræsentantskabet.

6.8

Foreninger eller andre interessenter, som ifølge deres formål måtte have interesse i at være
medlemmer af repræsentantskabet for Viborg Syd Idrætscenter, kan efter forudgående godkendelse af repræsentantskabet optages som medlem af repræsentantskabet. Det er et krav at
disse foreninger eller andre interessenter skal fremme centrets formål.

6.9

Nyoptagne foreninger eller andre interessenters indplacering i grupperingen afgøres suverænt
af repræsentantskabet i forbindelse med foreningens eller interessentens optagelse i Viborg
Syd Idrætscenters repræsentantskab efter anmodning fra foreningen eller interessenten og efter indstilling fra bestyrelsen.

6.10

Ophører en forening eller interessent med at eksistere eller ønsker den at udtræde, står dette
frit for, men en ophørt eller udtrådt forening eller interessent får ingen del i institutionens
eventuelle formue. Meddelelse herom sker skriftligt til bestyrelsen, der på det næstkommende
repræsentantskabsmøde informerer herom, hvorefter foreningen eller interessenten er udtrådt. En ophørt forening eller interessent er forpligtet til straks at udtræde af repræsentantskabet.

6.11

En forening eller anden interessent kan ekskluderes som medlem af repræsentantskabet på
repræsentantskabsmødet med en majoritet på 75 % af de fremmødte stemmer, hvis foreningen
eller interessenten modarbejder repræsentantskabets eller bestyrelsens beslutninger eller på
anden måde er illoyal overfor Viborg Syd Idrætscenter.

7

INDKALDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE

7.1

Det årlige repræsentantskabsmøde indvarsles ved særskilt elektronisk meddelelse til hver enkelt forening eller interessent med minimum 2 ugers varsel og maksimum 4 ugers varsel. For-
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slag der ønskes behandlet, skal – for at kunne optages på dagsorden – være indgivet til formanden senest 10 dage før repræsentantskabsmødet. Endelig dagsorden vedlagt årsrapporten udsendes elektronisk til hver forening eller interessent senest 7 dage før mødet. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal.
7.2

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, så ofte et flertal i bestyrelsen eller alternativt foreninger eller interessenter repræsenterende mindst 1/3 af stemmerne i repræsentantskabet, fremsætter motiveret anmodning herom. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker ved særskilt elektronisk meddelelse til hver forening eller interessent i repræsentantskabet.

8

REPRÆSENTANTSKABSMØDET

8.1

Repræsentantskabet afholder hvert år – senest den 30. april – det ordinære repræsentantskabsmøde.

8.2

På det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum følgende dagsorden behandles:
Valg af dirigent
Bestyrelsesformandens beretning
Godkendelse af årsrapport
Fremlæggelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af nye medlemmer til repræsentantskabet
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt.

8.3

Medlemmer af de foreninger eller interessenter, der er repræsenteret Viborg Syd Idrætscenter
s repræsentantskab, har adgang til repræsentantskabsmødet med ret til at udtale sig, men
uden ret til at stille forslag og uden stemmeret.

9

BESTYRELSEN OG DEN DAGLIG LEDELSE

9.1

Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen af repræsentantskabet.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastlægges af repræsentantskabet. På repræsentantskabsmødet i november 2019 er alle medlemmer af bestyrelsen på valg. Halvdelen af de nyvalgte
medlemmer vælges her for et år, således det fremover sikres, at alene halvdelen af bestyrelsen
er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

9.2

Som medlem af bestyrelsen kan der ikke vælges medlemmer af bestyrelsen i foreninger eller
andre interessenter, der har stemmeret på repræsentantskabsmødet.
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9.3

Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 8 dage efter det ordinære repræsentantskabsmøde,
herunder med valg af formand og næstformand.

9.4

Bestyrelsen forestår den daglige drift af centret, antager centerleder og sørger sammen med
denne for den fornødne bemanding.

9.5

Beslutninger afgøres ved almindeligt flertal – ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.6

Bestyrelsen udarbejder referat for hvert bestyrelsesmøde. Referat fra det seneste bestyrelsesmøde udsendes hurtigst muligt til bestyrelsens medlemmer og underskrives på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

9.7

Referat fra seneste bestyrelsesmøde sendes ligeledes til repræsentantskabet, idet bestyrelsen
dog kan beslutte, at visse dele af referatet ikke gøres tilgængeligt. Medlemmer af repræsentantskabet er berettiget til at dele referatet med medlemmer af bestyrelsen i de foreninger eller andre interessenter de repræsenterer, idet referatet i øvrigt skal holdes fortroligt

10

REPRÆSENTANTSKABET

10.1

Repræsentantskabet konstituerer sig selv inden 8 dage efter det ordinære repræsentantskabsmøde med valg af formand. Formanden for repræsentantskabet forestår den løbende kontakt
mellem bestyrelsen og repræsentantskabet, ligesom formanden for repræsentantskabet påser,
at der sker retmæssig indkaldelse af repræsentantskabet og leder repræsentantskabsmøderne.

10.2

Forinden bestyrelsen træffer beslutning om 1) køb og salg samt pantsætning af fast ejendom,
2) større anlægsinvesteringer, eller 3) opstart af nye forretningsområder indenfor formålsbestemmelsen skal beslutningen godkendes af repræsentantskabet med mindst 50 % af de repræsenterede stemmer på repræsentantskabsmødet.

11

ALKOHOLBEVILLING

11.1

Viborg Syd Idrætscenter søger alkoholbevilling til drift af cafe og restauration, idet omfang
dette måtte være nødvendigt, med ret til udskænkning af alkohol. Bestyrelsen fastlægger de
nærmere rammer for anvendelsen heraf.

12

ÅRSRAPPORT

12.1

Årsrapport fremlægges til godkendelse hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde, revideret af statsautoriseret eller registreret revisor.

12.2

Regnskabsåret er kalenderåret.

12.3

Det årlige driftsregnskab og status skal indsendes til Viborg Kommune senest 15 dage efter
afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, med påtegning om regnskabets forelæggelse
for repræsentantskabet og med oplysning om hvorvidt dette har godkendt regnskabet eller ej.

12.4

Al indtjening og i øvrigt indkomne midler, skal anvendes til at forvalte Viborg Syd Idrætscenter
og de tilhørende arealer til gavn for brugere af centret jf. formålsbestemmelsen i vedtægternes punkt 2.1.
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13

VEDERLAG

13.1

For hvervet som medlem af repræsentantskab og bestyrelsesmedlem kan der ikke tillægges
honorar.

13.2

Bestyrelsen kan beslutte, at der kan udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse til medlemmer
af bestyrelsen efter statens takster.

14

REFERATER

14.1

Ved hvert repræsentantskabsmøder udarbejdes der referat, som udsendes til foreninger og
andre interessenter og tillige gøres tilgængeligt på centrets hjemmeside.

14.2

Af referater skal der fremgå tid og sted, mødedeltagere samt de på møderne trufne beslutninger.

15

VEDTÆGTSÆNDRINGER

15.1

Forslag om vedtægtsændringer og om institutionens opløsning kan kun vedtages med ¾ flertal
af de fremmødte stemmer i repræsentantskabet.

15.2

Alle vedtægtsændringer skal godkendes af Viborg Kommune forinden disse er gyldige.

16

LIKVIDATION

16.1

Besluttes institutionens opløsning udpeges 1 likvidator af institutionens repræsentantskab.

16.2

Eventuel formue overlades efter rådslagning med Viborg Byråd til formål af tilsvarende art som
den opløste institutions i Viborg syd by.

17

UNDERSKRIFTER

17.1

Ovenstående vedtægter for Viborg Syd Idrætscenter, er vedtaget på repræsentantskabsmødet
den 22. juni 2020.

Som dirigent

Viborg, den 22. juni 2020

Michael Staun
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