Vedtægter for den selvejende institution Sandet Hotel

§ 1 Sandet Hotel er en selvejende institution med hjemsted i Herning Kommune. Dens formål er at
er drive sandet Hotel som aktivitetscenter for områdets foreninger og beboere.
§ 2 Institutions drift gennemføres ved frivillige bidrag, og evt. leje, samt tilskud fra det offentlige Et
evt overskud ved driften tilfalder institutionen og vil i passende omfang være at anvende til
tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års underskud og i øvrigt til bedste for
foreningen f.eks. til byggeforanstaltninger, udvidelser og lign. Værdipapirer skal noteres på
institutionens navn, og det skal i det hele sikres, at midlerne kun anvendes i institutionens øjemed.
Institutionens aktiver kan derudover bestå af midler, der måtte tilfalde den som arv og gaver. ·
§ 3 I forhold til tredjemand hæfter institutionen alene med sin formue Medlemmerne har intet
personligt ansvar for institutionens forpligtelser.
§ 4 Som medlem af institutionen kan optages enhver person samt foreninger og selskaber med et
naturligt tilhørsforhold til Sandet og omegn. Medlemmerne har ikke ret nogen del af institutionens
formue eller udbytte af nogen art.
§ 5 Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år evt. sammen med en af de tilhørende
foreninger senest i maj måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel i Ugeposten.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen. Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og stemmetællere.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.

Behandling af evt. indkomne forslag.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7.

Eventuelt.

Hvert af institutionens medlemmer er mødeberettiget på generalforsamlingen. Kun fremmødte
medlemmer har stemmeret. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal .
§ 6 Institutionens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer institutionen i alle
forhold.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

2 medlemmer af bestyrelsen udpeges af de 2 foreninger (Borgerforeningen og ældreklubben) De
resterende 3 medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og afgår henholdsvis
1 og 2 De 3 medlemmer må ikke sidde i foreningernes bestyrelser. Genvalg kan finde sted.
Såfremt flere foreninger ønskes optaget, kan bestyrelsen udvides eller nedsættes. Institutionen
tegnes af formanden i forbindelse med andet bestyrelsesmedlem. Ved køb salg eller pantsætning
af fast ejendom, kræves dog underskrift af mindst halvdelen af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte, der er anledning hertil, dog mindst hver
6. måned.
Der aftages referat af beslutningerne i protokollen.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller hvis 1/3
af institutionens medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af
hvilke emner, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes
senest en måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Ved indkaldelse gælder
reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 8 Institutionens regnskabsår går fra januar til januar. Hvert år inden udgangen af februar måned
skal kassereren udarbejde regnskab og status.
- Regnskabet underskrives af bestyrelsen og forsynes med revisorpåtegning af de af
generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 9 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de er vedtaget af 2/3 af de
fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages
mellemrum.
§ 10 Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte
institutionens drift, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages
mellemrum træffe bestemmelse om institutionens ophør, i hvilket fald institutionens aktiver skal
anvendes til gavn for Sandets beboere.
Foranstående vedtægter stadfæstes herved, som vedtægter for Den Selvejende Institution Sandet
Hotel

