
§ 14 Opløsning 

Vejen Idrætscenter kan opløses efter de samme retningslinier, som gælder for vedtægtsændring. Jfr. § 10 og 
§ 12. Ved opløsning tilfalder Vejen Idrætscenter Vejen kommune til brug for idrætsformål. 

 

§ 15 Vedtægter for ”Vejen Idrætscenters Venner” 

Foreningen ”Vejen Idrætscenters Venner” er hjemmehørende i Vejen Kommune. Foreningens formål er at 
formidle kontakten og skabe good will mellem Vejen Idrætscenter og de af kommunens borgere eller virk-
somheder, der ikke er faste brugere af Vejen Idrætscenters anlæg. 

Foreningen kan være arrangør af kulturelle arrangementer eller arrangementer af interesse for idræt og sport 
eller arrangementer, hvis eventuelle overskud skal støtte idræt og sport. 

Enhver i Vejen Kommune bosat person eller enhver i Vejen Kommune hjemmehørende virksomhed kan 
blive medlem af ”Vejen Idrætscenters Venner”. 

Om man opfylder betingelserne for at blive medlem afgøres af Vejen Idrætscenters Venners bestyrelse. 

Der afholdes generalforsamling hvert år umiddelbart forud for det ordinære repræsentantskabsmøde i Vejen 
Idrætscenter. Indkaldelse til generalforsamling sker samtidig med indkaldelse til det ordinære repræsentant-
skabsmøde i Vejen Idrætscenter. Bestyrelsens formand er generalforsamlingens dirigent. 

Dagsordnen for generalforsamlingen er i øvrigt: 

1. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne. 

2. Bestyrelsens orientering om indtægter og udgifter. 

3. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

4. Valg af 3 medlemmer til det efterfølgende ordinære repræsentantskabsmøde og til eventuelle ekstraor-
dinære repræsentantskabsmøder i det kommende år i Vejen Idrætscenter. 

5. Eventuelt. 

Stemmeret på generalforsamlingen har bestyrelsen samt alle, der har betalt kontingent i det forudgående 
regnskabsår. Forslag om ændringer af vedtægter kræver tre fjerdeles majoritet. Alle andre forslag kræver 
almindelig stemmeflerhed. 

Vejen Idrætscenters bestyrelse udgør samtidig bestyrelsen i Vejen Idrætscenters Venner. Bestyrelsen fast-
sætter det årlige kontingent. Foreningens indtægter og udgifter føres på særlige konti i Vejen Idrætscenters 
bogholderi, og midler, der kommer fra kontingenter, gaver eller arrangementer, iværksat af ”Vejen Idrætscen-
ters Venner” er ikke underlagt de budgetbestemmelser, som er gældende for Vejen Idrætscenter. 

Ved opløsning af ”Vejen Idrætscenters Venner” anvendes foreningens formue til sportslige formål efter be-
styrelsens skøn. 

 

Vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 25. januar 2007. 

Vejen, den 29. januar 2007  
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VEDTÆGTER FOR VEJEN IDRÆTSCENTER 

 

 

§ 1. Navn 

Institutionens navn er VEJEN IDRÆTSCENTER. 

 

§ 2. Hjemsted 

Institutionens hjemsted er Vejen kommune. 

 

§ 3. Formål  

Vejen Idrætscenters formål er at drive anlæg til brug for sport, fitness og velvære samt til kulturelle arrange-
menter, der kan tiltrække gæster og udøvere fra ind- og udland. Desuden at kunne drive servicefaciliteter i 
tilknytning hertil, f.eks. café, salgskiosk, administration og overnatningsmuligheder. 
 
Vejen Idrætscenter kan også, efter bestyrelsens bestemmelser, benyttes til møder, udstillinger og lignende 
samt yde assistance, der er forenelig med centrets almindelige virke.  

Vejen Idrætscenter vil styrke rammerne for de frivillige idrætsforeninger med vægt på fællesskab og sundhed 
for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. 

Vejen Idrætscenter vil gennem en indsats for samarbejde mellem byrådet, erhvervslivet, offentlige myndig-
heder, uddannelsesinstitutioner, faglige og idrætslige organisationer og turistforeninger medvirke til at frem-
me en fritids- og sundhedskultur i området. 
 

§ 4 Hæftelse 

Vejen Idrætscenter er en selvejende institution. 

For Vejen Idrætscenters forpligtelser hæfter alene dens formue. 

Vejen Idrætscenter kan ikke gøre økonomisk krav gældende overfor nogen klub eller forening, der er tilknyt-
tet Vejen Idrætscenter udover, hvad der er affødt af disses brug af Vejen Idrætscenters anlæg og servicefa-
ciliteter. 

Ingen klub, forening eller andre, der er tilknyttet Vejen Idrætscenter, kan gøre krav på nogen del af Vejen 
Idrætscenters formue. 

 

§ 5 Organisatorisk opbygning 

Vejen Idrætscenters øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet er sammensat således: 

1. To medlemmer er valgt af Vejen Byråd for byrådets valgperiode. 

2. Enhver klub eller forening, der i det afsluttede regnskabsår har benyttet anlægget, som Vejen Idrætscen-
ters bestyrelse har fastsat som minimum for repræsentation har ret til ved sin bestyrelse at udpege 3 
medlemmer.  

 Vejen Idrætscenter har alene og endelig ret til at afgøre, om en forening eller klub i denne henseende 
opfylder kravene til at være repræsenteret. 

3. Støtteforeningen ”Vejen Idrætscenters Venner” vælger på sin generalforsamling tre medlemmer. 

Vejen Idrætscenters bestyrelse har en daglige ledelse. 

 



Vejen Idrætscenters bestyrelse har 7 medlemmer, der vælges således: 

1. Fire medlemmer vælger repræsentantskabet indenfor eller udenfor sin kreds. 

2.   Et medlem udpeges af Udviklingsrådet for Erhverv og turisme i Vejen Kommune. Medlemmet kan ikke 
samtidigt være medlem af Vejen Byråd. 

3.  Vejen Kommune udpeger 2 medlemmer af sin midte.  

For de af byrådet valgte medlemmer er valget gældende for byrådets valgperiode. 

For de af repræsentantskabet valgte 4 medlemmer gælder valget 2 år, således at repræsentantskabet hvert 
år vælger 2 medlemmer til bestyrelsen. 

For det medlem, der udpeges af Udviklingsrådet gælder valget 2 kalender år. 

Udtræder et repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste or-
dinære repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet vælger et nyt medlem til bestyrelsen i stedet for 
den udtrådte og med samme valgperiode, som den udtrådte skulle have siddet. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden må ikke være medlem af byrådet. 

 

§ 6 Ordinært repræsentantskabsmøde. 

Vejen Idrætscenter afholder ordinært repræsentantskabsmøde hvert år senest 6 måneder efter regnskabets 
afslutning.  

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde senest 4 uger før det afholdes. 

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet sker ved bestyrelsens formand til den af bestyrelsen kendte adres-
se. Foruden den skriftlige indkaldelse skal der ske indkaldelse gennem annoncering i de lokale blade. 

Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for det ordinære repræsentantskabsmøde. 

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt 
til formanden for Vejen Idrætscenters bestyrelse senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. 

Senest én uge før repræsentantskabsmødets afholdelse udsender bestyrelsen til ovenfor nævnte adresse 
følgende: 

1. Den reviderede årsrapport. 

2. Forslag som bestyrelsen ønsker behandlet. 

3. Forlag, som medlemmer af repræsentantskabet ønsker behandlet. 

 

§ 7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

Vejen Idrætscenters bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

Vejen Idrætscenters bestyrelse har pligt til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 
25 % af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom overfor bestyrelsens for-
mand.  

Begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde de ønskede forhand-
lingsemner. 

Senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde, skal den udsende skriftlig indkaldelse til de i § 6 nævnte adresser samt lade indkaldelsen ske 
gennem annoncering i de lokale aviser.  

Indkaldelsen skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde tid og sted for det ekstraordinære repræ-
sentantskabsmøde. 

 

§ 8 Repræsentantskabsmødets dirigent. 

Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der ikke behøver at være medlem af repræsentantskabet. 

 

 

 

 

§ 9 Repræsentantskabsmødets dagsorden. 

På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende dagsorden behandles: 

1. Registrering af de stemmeberettigede. 

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne. 

4. Bestyrelsens kommentarer til den udsendte årsrapport med forslag til anvendelse af overskud eller dæk-
ning af tab, samt godkendelse af dette. 

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen 

6. Behandling af forslag fra medlemmer af repræsentantskabet. 

7. Forelæggelse af budget for indeværende år samt orientering om det hidtidige forløb. 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen jfr. § 5 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

 

§ 10 Afstemninger. 

Enhver, der er medlem af en klub eller forening, der har valgt medlemmer til repræsentantskabet, herunder 
medlemmer af ”Vejen Idrætscenters Venner”, har adgang til og taleret på repræsentantskabsmøderne efter 
de af dirigenten fastsatte retningslinier. Det samme gælder medlemmer af Vejen Idrætscenters bestyrelse, 
som ikke måtte være medlemmer af repræsentantskabet. 

Pressens repræsentanter har adgang til repræsentantskabsmøderne. 

Stemmeret har kun medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsens medlemmer. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

En afstemning skal være skriftlig, hvis blot én af de stemmeberettigede kræver det. 

Afgørelse om ændring af Vejen Idrætscenters vedtægter eller eventuelle opløsning skal ske med mindst tre 
fjerdedele af de deltagende repræsentanters stemmer. Alle andre afgørelser kan ske ved almindelig stem-
meflertal. 

Ved stemmelighed anses et forslag som bortfaldet. 

Under dagsordenens punkt 10 kan intet vedtages. 

 

§ 11 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer jfr. § 5. 

Bestyrelsen tegner Vejen Idrætscenter. 

Bestyrelsen kan tildele udvalg eller enkeltpersoner særlige fuldmagter. 

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Beslutninger, der er truffet af 
sådanne udvalg, er dog under bestyrelsens ansvar. 

 

§ 12 Vejen byråd 

Vedtagelse af Vejen Idrætscenters vedtægter eller institutionens eventuelle opløsning er ikke gyldige, før de 
har været forelagt og er godkendt af Vejen byråd. 

 

§ 13 Årsrapporten 

Bestyrelsen er ansvarlig for årsrapportens udarbejdelse. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen skal 
sørge for at årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, af en registreret revisor eller af Kommuner-
nes Revision A/S. 
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