J. nr. 66-008804-E

VEDTÆGTER
for
FONDEN FOR EBELTOFT IDRÆTS –
& KULTURCENTER

§1.
Fondens navn er: Fonden for Ebeltoft Idræts- & Kulturcenter, i daglig tale kaldet
"EBIC".
§2.
Fonden har hjemsted i Syddjurs Kommune.
§3.
Fondens formål er at forestå driften af Idræts- og Kulturcentret i Ebeltoft
fortrinsvis med idrætsarbejde, fritidsaktiviteter, ungdomsarbejde, uddannelse,
kurser, møder, koncerter, udstillinger og andre kulturelle arrangementer og
aktiviteter i området, møder og lignende, samt vandrehjem, sportel og
uddannelsescenter.
§4.
Fondens formue består af ejendommen Ebeltoft Idrætscenter, matr.nr. 3 ea
Ebeltoft Markjorder samt ejendommen matr. nr. 106, 105a og 107c Ebeltoft
markjorder med det til ejendommene hørende inventar, løsøre og driftsmidler
med videre med fradrag af passiver.
§5.
Ud over drift af Ebeltoft Idrætscenter kan fonden også drive Ebeltoft Svømmehal
og andre lignende aktiviteter efter repræsentantskabets godkendelse, samt
boldbanerne beliggende i forbindelse med centret, enten som ejer eller som
forpagter eller lejer, alt i henhold til nærmere aftale med Syddjurs Kommune.

§6.
Kapital til drift af centret tilvejebringes gennem frivillige bidrag, tilskud fra
Syddjurs kommune, afholdelse af arrangementer og udlejning.
§7.
Fondens midler indsættes i bank eller sparekasse i lokale pengeinstitutter på
konti lydende på fondens navn eller anbringes i værdipapirer efter de regler, der
er fastsat om anbringelse af fondes midler.
Eventuelle overskud kan af bestyrelsen hensættes til brug ved udviddelse af
ejendommene eller til bekostelige fornyelser.
§8.
Repræsentantskabet består af 15 medlemmer og er sammensat på følgende
måde:
Ebeltoft Idrætsforening

8 repræsentanter

Svømmeklubberne uden for Ebeltoft Idrætsforening

1 repræsentanter

Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening

2 repræsentanter

Ebeltoft Handelstandsforening

2 repræsentanter

Turistforening for Ebeltoft & Mols

2 repræsentanter

Repræsentantskabets medlemmer vælges af ovennævnte for 2 år ad gangen.
I tilfælde af at en repræsentant afgår, før hans valgperiode udløber, udpeger den
forening, som den pågældende repræsenterer, en stedfortræder til
førstkommende repræsentantskabsmøde. Stedfortræderen fungerer på lige fod
med de øvrige repræsentanter.
§9.
Hver repræsentant har én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig
tilstedeværelse.
Forslag, som måtte komme til afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal,
med mindre andet er bestemt i denne vedtægt.
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§10.
Fondens bestyrelse indkalder til det ordinære repræsentantskabsmøde, der
afholdes i marts måned, med mindst 8 dages varsel ved meddelelse til hver
enkelt forening, der er repræsenteret i repræsentantskabet.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Valg af formand
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan med mindst 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen og skal med samme varsel indkaldes, når mindst halvdelen af
repræsentantskabets medlemmer indgiver skriftlig begæring herom. Sådan indkaldelse skal ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
§11.
Bestyrelsen består af fire personer valgt af repræsentantskabet blandt disses
medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår to medlemmer hvert år.
Mindst ét af de fire valgte medlemmer til bestyrelsen må ikke være repræsentantskabsmedlem udpeget af Ebeltoft Idrætsforening.
I bestyrelsesmøderne deltager som observatør en bisidder udpeget af Syddjurs
kommune. Observatøren har ikke stemmeret.
Der vælges hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde to suppleanter til
bestyrelsen. Mindst den ene af suppleanterne må ikke være repræsentantskabsmedlem udpeget af Ebeltoft Idrætsforening.
Genvalg kan finde sted.
§12.
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og er fondens øverste
myndighed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, idet dog bemærkes, at formandens stemme, i tilfælde af stemmelighed, er afgørende.
Bestyrelsen ansætter og afskediger centerlederen.
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Bestyrelsen fastlægger retningslinier for den daglige drift i centret.
Centerlederen arbejder under de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.
Centerlederen ansætter det til driften nødvendige personale, medens afskedigelser foretages af centerlederen efter forud indhentet godkendelse fra bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter den leje, der vil være at erlægge for benyttelse af EBIC´s
lokaler og øvrige faciliteter. Lejen fastsættes til opnåelse af en forsvarlig drift
med behørig hensyntagen til passende afskrivninger og henlæggelser.
Bestyrelsen har ret til med bindende virkning at underskrive lånedokumenter,
pantebreve m.v. på centrets vegne. Dog således at §15 overholdes.
§13.
Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse
med god regnskabsskik. Regnskabsåret er kalenderåret.
Driftsregnskab og status indleveres senest den 1. februar til revisorerne, som
inden udgang af februar måned afleverer det til bestyrelsen i revideret stand.
§14.
På hvert ordinære repræsentantskabsmøde vælges en revision. Denne skal være
statsautoriseret revisor.
Revisionsfirmaet har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.
§15.
Vedtægtsændring samt beslutning om nedlæggelse, salg eller fondens opløsning
vedtages af bestyrelsen og skal derudover tiltrædes af repræsentantskabet på et
ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor punktet fremgår af
dagsordenen.
Til gyldig tiltrædelse fra repræsentantskabets side kræves, at forslaget ved sagens behandling opnår tilslutning af mindst to tredjedele af repræsentantskabets
medlemmer.
Såfremt forslaget ikke opnår tilslutning af mindst to tredjedele af repræsentantskabets medlemmer men dog to tredjedele af de fremmødte, indkaldes der til et
yderligere repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan gennemføres med tilslutning af mindst to tredjedele af de fremmødte.
I tilfælde af fondens opløsning træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af
fondens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene,
lokale formål. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af repræsentantskabet.
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§16.
Bestyrelsens og repræsentantskabets medlemmer hæfter ikke personligt for fondens gæld.
Således vedtaget af bestyrelsen den 15. december 2010.

På repræsentantskabsmødet den 15. december 2010
blev vedtægtsændringen tiltrådt af
mødte repræsentantskabsmedlemmer,
jf. vedtægternes § 15.
Som dirigent på repræsentantskabsmødet:
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