
 
 
 
 
 
 

Vedtægter 
for den selvejende institution 

 
 

Orø Hallen 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Den selvejende institutions navn er ”Orø Hallen” 
 
 a. Dens hjemsted er Brøndevej 15, Bybjerg. Hjemkommunen er Holbæk 
 b. Det er den selvejende institutions formål at drive en hal med tilhørende sports- 
     faciliteter til fremme af aktiviteter inden for rammerne af ”lov om folkeoplysning” 
 
      2.   Den selvejende institution ejer hallen, der ligger på et areal, som lejes af Holbæk 
 Kommune.   
      3.   Grundlaget for den selvejende institutions drift er tilskud fra Holbæk Kommune,      
 lejeindtægter, kontingent samt frivillig bidrag. 
 
            a. Et eventuelt overskud ved driften tilhører den selvejende institution og vil i passende       
     omfang kunne henlægges til imødegåelse af eventuelle underskud på fremtidige    
     regnskaber.  Et eventuelt overskud kan i øvrigt anvendes til bedste for den selvejende     
     institution, f.eks. ved byggeforanstaltninger, udvidelser o.l. Den selvejende institutions 
     midler indestår i en bank/sparekasse eller anbringes i sikre værdipapirer. Eventuelle     
     værdipapirer noteres på den selvejende institutions navn, og det skal i det hele sikres, at 
     midlerne kun anbringes i den selvejende institutions øjemed. 
 
       4.   I forholdet til tredje mand hæfter den selvejende institution alene med sin formue.    
  Medlemmerne har intet personligt ansvar for den selvejende institutions forpligtelser. 
 
       5.   Hallen skal så vidt muligt være åben alle hverdage. Nærmere åbningstider fastsættes af   
  bestyrelsen, der også kan beslutte at holde hallen lukket i indtil 4 uger om året.  
 
 a. Orø Skole tildeles timer i overensstemmelse med den til enhver til gældende 
 samarbejdsaftale. 
 
       6.  Foreninger der driver virksomhed under ”lov om folkeoplysning” samt Orø Beboerforening, 
 kan optages som medlem af den selvejende institution mod betaling at et særskilt 
 kontingent, som fastsættes af bestyrelsen årligt i november måned. Ligeledes kan der  
 optages enkeltmedlemmer mod et årligt kontingent fastsat af bestyrelsen også i november 
 måned. 
  
 a. Medlemmer har kun stemmeret på generalforsamlingen, hvis kontingent er betalt rettidigt, 
 jfr. fakturadato 
 b. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af den selvejende institutions formue eller til 
 udbytte af nogen art. 
 
       7.  Generalforsamlingen er den selvejende institutions øverste myndighed. 
 
 a. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med 
 mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes forelagt 
 generalforsamlingen til vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
 generalforsamlingens afholdelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dagsordenen er følgende: 
 
 1  Valg af dirigent. 
 
 2  Valg af 2 stemmetællere. 
 
 3  Formanden aflægger beretning. 
 
 4  Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
 5  Behandling af indkomne forslag. 
 
 6  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
 
 7  Eventuelt. 
 
 b. Kun enkeltmedlemmer, og Foreningsrepræsentanter har stemmeret på          
     Generalforsamlingen. 
 c. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog undtaget paragrafferne 12 og 
    13 i denne vedtægt. 
 
     8     Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
 indkaldes efter enten 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af den selvejende institutions 
 medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af hvilke emner, 
 der ønskes behandlet. 
 
            a.  I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måne 
     efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen.    
 b. Ved indkaldelse gælder reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
 
      9    Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må godt være 
 medlem af bestyrelsen. Der føres referat af generalforsamlingens beslutninger, hvori også 
 referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer det. Referatet 
 underskrives af dirigenten senest en uge efter generalforsamlingen. 
 
     10   Den selvejende institution forestås af en bestyrelse. 
 
 a   Bestyrelsen sammensættes af 1 medlem udpeget af hver af medlemsforeningerne samt 4 
      medlemmer valgt af enkeltmedlemmer på generalforsamlingen, som henholdsvis                   
      formand (ulige år) næstformand (lige år) kasserer (lige år) og sekretær (ulige år)   
 
 b   Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år. De på  generalforsamlingen valgte       
      bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i forskudte valgperioder. 
 
 c  Genvalg kan finde sted. 
 d  Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for sin forretningsorden.  
 e  Den der vælges til formand for den selvejende institution, skal have fast bopæl på Orø. 
 f  Den selvejende institution tegnes af formanden (i dennes fravær af næstformanden) samt 
     et andet medlem af bestyrelsen. 
 
 
 



 g   Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves fuld enighed i den samlede    
      bestyrelse, dokumenteret ved underskrift af hver enkelt. Endvidere skal dette godkendes 
      af Kommunen. 
 
 h   Bestyrelsen indkaldes af formanden (næstformanden) mindst hver 3. måned og i øvrigt 
      så ofte, som der er anledning hertil. Ved hvert møde føres et beslutningsreferat. 
 
     11   Den selvejende institutions regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Hvert år inden 
 udgangen af januar måned skal kasseren udarbejde regnskab og status. 
  
 a   Regnskabet underskrives af bestyrelsen , og  forsynes med revisorpåtegning. 
 b   Revision af regnskabet skal være afsluttet hvert år inden 28.februar , således at       
      regnskabet  kan forelægges på den ordinære generalforsamling. 
 c   Bestyrelsen udarbejder hvert år inden udgangen af marts måned budget for det  
      kommende regnskabsår. 
 d   Den selvejende institutions regnskab og budget skal indsendes til Kommunen for    
      godkendelse inden 31.marts hvert år. 
 
     12   Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages, når det vedtages på en generalforsamling, 
 hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
 forslaget. Opnås et sådant flertal til en generalforsamling, hvor 1/3 af de stemmeberettigede 
 medlemmer ikke er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde 
 til ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er for 
 forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til 
 stede.     
  
 a  Alle vedtægtsændringer har først virkning efter, at Holbæk Kommune har godkendt disse. 
 
      13  Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønsket at fortsætte den 
 selvejende institutions drift, kan den selvejende institutions opløsning vedtages på en i dette 
 øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er kun 
 beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
 For forslaget vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
       a  Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes 
 til ny generalforsamling, hvor beslutning om den selvejende institutions opløsning kan 
 træffes, når mindst 3/4 af de angivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal 
 stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
 b  I tilfælde af den selvejende institutions opløsning tilfalder ejendommen med inventar 
 Holbæk Kommune vederlagsfrit. Likvide midler anvendes til almene kulturelle formål på 
 Orø i henhold til generalforsamlingens beslutning. 
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Orø 21.november 1987 
Senes revideret på generalforsamlingen lørdag d. 29.april 1995 
Således enstemmigt besluttet på generalforsamlingen d. 18.april 1998 
Således vedtaget på generalforsamlingen d. 13.april 2002. 
Således vedtaget på generalforsamlingen d. 26.april 2016 
Således vedtaget på generalforsamlingen d. 28. marts 2017 
 
 


