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Vedtægter for
BøGESKOVHALLENS STøTTEFOREN I NG

$ 1. Foreningens formål er at vedligeholde inter-
essen for Bøgeskovhallen, og ved for-
skellige aktiviteter skaffe midler til videre udbyg-
ning og eventuel udsmykning af Bøgeskovhal-
len.

$ 2. Som medlem kan optages alle over 15 år.
For at være valgbar til bestyrelsen skal man
være fyldt 18 år.

$ 3. Generalforsamlingen i Bøgeskovhallens
Støtteforening vælger en bestyrelse på 3-5 per-
soner, der repræsenterer både Bøgeskovhallens
Støtteforening og Bøgeskovhallen.
Trelde G.l,'s hovedbestyrelse disponerer konti-
nuerligt nover een plads i bestyrelsen.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stem-
me afgørende.
Konstituering af bestyrelsen; se vedtægter for
den selvejende institution Bøgeskovhallen.
Der vælges 2 suppleanter.
Der vælges 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskon-
trollantsuppleant.
TGI's hovedbestyrelse udpeger sin repræsen-
tant, samt en suppleant for denne.
På ulige år er et bestyrelsesmedlem på valg. På
lige år er to bestyrelsesmedlemmer på valg.
Såfremt bestyrelsen udvides til 5 personer, er 2
personer på valg hvert år.
Valg af suppleanter, bilagskontrollanter og bi-
lagskontrollantsuppleant er et-årige.

$ 4. Generalforsamlingen er højeste myndighed
for både Bøgeskovhallen og Støtteforeningen.
De valgte bilagskontrollanter skal revidere Støt-
teforeningens regnskaber og gennemgå Bøge-
skovhallens regnskaber kritisk.

$ 5. Regnskabsåret følger kalenderåret.

$ 6. Generalforsamlingen afholdes hvert år
ifebruar måned med følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskaber for såvel Støtteforeningen som
Bøgeskovhallen.
4. Fastsættelse af kontingent til Støtteforeningen
for næste år.
5. lndkomne forslag.
6. a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

b. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
c. Valg af bilagskontrollanter samt bilagskon-

trollantsuppleant.
7. Eventuelt.
Varsling sker i det eller de blade, der nor-
malt anvendes, og med 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være formanden i hænde senest
10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

$ 7. Ved alle valg skal der være skriftlig afstem-
ning, blot eet medlem ønsker det. Beslutninger
træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der føres
protokol over samtlige møder.

$ 8. Ekstraordinær generalforsamling afhol-
des når mindst 10 o/o af medlemmerne øn-
sker det.

$ 9. Foreningen tegnes af formanden eller kas-
sereren for Støtteforeningen, hver i forbindelse
med mindst eet bestyrelsesmedlem.

$ 10. Vedtægtsændringer kan ske på den ordi-
nære generalforsamling, når forslaget er på
dagsordenen, og der er almindeligt flertal herfor.

$ 11. Foreningens opløsning kan ske på den or-
dinære generalforsamling, når forslaget er på
dagsordenen, og 314 af foreningens med-
lemmer ønsker det.
Er 314 af medlemmerne ikke til stede, skal der
indkaldes til ny generalforsamling 14 dage efter.
Da træffes afgørelsen med almindelig stemmef-
lerhed.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder fore-
ningens midler idræts- og ungdomsarbejdet i
Vejlby sogn.

Således vedtaget på den ordinære general-
forsamling den 21. februar 2011.

Dirigent



Vedtægter for
BøGESKOVHALLEN

g 1. Bøgeskovhallen er en selvejende institution Således vedtaget på den ordinære generalfor-

med hjemsted i Bøgeskov, Fredericia kommune. samling den 21. februar 2011.

$ 2. lnstitutionen har til formål at drive Bøgesko-
vhallen til benyttelse for idrætsudøvelse og kultu-
relle formå1, fritidsbeskæftigelse samt selskabe- tuvlighed.

$ 3. lnstitutionen drives af en bestyrelse på 6-7 dirigent
medlemmer, hvoraf de 2 er udpeget af Frederi-
cia kommunalbestyrelse, og de øvrige vælges
efter de regler, der er beskrevet i Støtteforenin-
gens vedtægter.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stem-
me afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde
efter generalforsamlingen med formand, næst-
formand og kasserer for Bøgeskovhallen, samt
formand og kasserer for Støtteforeningen.

$ 4. Støtteforeningens generalforsamling er in-
stitutionens højeste myndighed.

$ 5. Regnskabet følger kalenderåret, og
regnskabet føres af institutionens kasserer og
revideres af en statsautoriseret revisor.

$ 6. Bestyrelsen har ledelsen af institutionen
og ansætter en halinspektør til at varetage den
daglige drift og udarbejder isamarbejde med in-
spektøren de til driften af Bøgeskovhallen nød-
vendige regulativer.

$ 7. Halinspektøren forestår udlejning af lokaler
i det omfang og efter de retningslinier, besty-
relsen afstikker.

$ 8. lnstitutionen tegnes af formand eller kasse-
rer for Bøgeskovhallen, hver i forbindelse med
mindst eet bestyrelsesmedlem.

$ 9. Vedtagelse af køb og salg af fast ejen- dom
kræver godkendelse af Støtteforen i ngens ord i-
nære generalforsamling, eventuelt en ekstraordi-
nær generalforsamling.
Vedtægtsænd ri nger skal forelæg ges Støttefore-
ningens generalforsamling til godkendelse.

$ 10. Forslag til institutionens likvidation skal fo-
relægges Støtteforeningens generalforsamling til
godkendelse.
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