VEDTÆGTER FOR
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
”RANDERS BADMINTONHALLER”

§ 1
Den selvejende institution ”Randers Badmintonhaller”, der har hjemsted i
Randers, er stiftet ved en generalforsamling i Randers Badminton Klub.

§ 2
Institutionens formål er at drive en eller flere haller i Randers, for der først
og fremmest at dyrke badminton. I det omfang institutionen har ledig plads,
udlejes lokalerne først og fremmest til Randers Badminton Klub, dernæst til
Randers Firma-Sport (til badmintonudøvelse) og endelig til andre
sportsklubber. Herudover kan institutionen udleje til andre formål end
badmintonudøvelse. Sportsklubber i Randers har fortrinsvisret ved lejemål.
Eventuelt overskud, der ikke indgår til afskrivninger eller passende
henlæggelser til større istandsættelser, skal anvendes til badmintonformål i
Randers.
I tilfælde af likvidation overgår aktiverne til Randers Kommune, såfremt
byrådet beslutter at overtage forpligtelserne.

§ 3
Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der alle være myndige.
Til bestyrelsen udpejer S.I.K.R. et medlem, Randers Firmasport et medlem
og Randers Badminton Klub fire medlemmer.
Medlemmer af bestyrelsen vælges for 4 år, dog første gang fra oprettelsen af
ovenstående institution til sæsonafslutningen 31. maj 1971, og ved
ekstraordinær afgang kun for den resterende valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær samt
en kasserer.
De 4 RBK-medlemmer vælges fremover forskudt, således at de to og to
vælges hvert andet år. I 1998 vælges således klubformand samt et medlem,
mens de to øvrige er på valg i år 2000.
Medlemmer af bestyrelsen afgår dog, såfremt de i valgperioden udtræder af
de ovennævnte organisationer.

§ 4
Bestyrelsen repræsenterer institutionen i enhver henseende, og det påhviler
bestyrelsen at føre tilsyn med alt, hvad der er underlagt institutionen, samt at
varetage dennes interesser og drage omsorg for overholdelsen af
vedtægterne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til sted, og
den træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed
er formandels stemme, eller hans forfald, næstformandens stemme
afgørende.
Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom er dog kun gyldig,
såfremt mindst fem bestyrelsesmedlemmer har stemt for.
Om vedtægtsændringer se § 11.
Institutionen forpligtes ved underskrift af formanden samt et
bestyrelsesmedlem.
Over bestyrelsens handlinger føres et referat, som godkendes på
efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året, og derudover når det anses
for fornødent af formanden eller mindst to andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 5
Efter stiftelsen overtager institutionen de af Randers Badminton Klub i
halfondens stående midler, samt hvad der i øvrigt er over draget til Randers
Badminton Klub med det formål at bygge badmintonhaller.

§ 6
Hvert år i oktober kvartal afholdes et brugermøde for RBK, lejere samt evt.
interesserede lejere for institutionen.

§ 7
Bestyrelsen kan antage en inspektør eller forretningsfører samt i fornødent
omfang andet personale til at forstå den daglige drift. Bestyrelsen træffer
bestemmelse om arbejdsområdet og om det vederlag, der skal ydes.
Inspektøren eller forretningsføreren kan ikke være medlem af institutionens
bestyrelse.

§ 8
Institutionens hæfter kun med sin formue og sine forpligtelser. Bestyrelsen
hæfter ikke for institutionens likvide midler stedse er anbragt på betryggende
måde.

§ 9
Det påhviler bestyrelsen så vidt muligt at fastsætte lejen på en sådan måde, at
der fremkommer tilstrækkelig midler til dækning af udgifter til driften,
herunder til forrentning af lån, afdrag og afskrivninger mv.

§ 10
Institutionens regnskabsår er 1/6 – 31/5.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af
kommunens revisionsafdeling, som godkendes af Randers Byråd. Revisoren
skal have adgang til at efterse alle bilag og beholdninger og kan fordre
enhver oplysning, som er af betydning for udførelsen af hans er hverv. Der
udføres en pagineret løsblads revisionsprotokol, hvorfra udskrift stilles til
Randers Byråd.
Revisoren skal hvert år afgive en udtalelse om, hvorvidt han finder
forretningsgangen betryggende, samt om den finansielle stilling. I tilfælde af
uenighed mellem revisoren og bestyrelsen vedrørende regnskabet, vil
tvivlsspørgsmålet være at afgøre i byrådet.

§ 11
Beslutninger om ændringer i eller tillæg til nærværende vedtægter er kun
gyldige såfremt mindst 5 medlemmer af bestyrelsen har stemt for dem, et
flertal i Randers badminton Klubs bestyrelse har stemt for dem, samt at der
er godkendt af Randers Byråd.
Således vedtaget på institutionens bestyrelsesmøde den 21. april 1998 og på
Randers badminton Klubs bestyrelsesmøde den 16. maj 1998.

