Vedtægter for
Den selvejende institution
Nordfalster Idræts- og Kulturcenter.
§ 1.
Nordfalster Idræts- og Kulturcenter er en selvejende institution. Dens hjemsted er Nørre Alslev,
Guldborgsund Kommune.
Institutionens formål er, at udvikle og administrere Nordfalster Idræts- og Kulturcenter, således at det
kan fremstå som et aktivt samlingssted for idræts- og kulturaktiviteter for egnens befolkning.
§ 2.
Institutionens stiftere er:
Nørre Alslev Boldklub, Nordfalster Sportsklub, Nørre Alslev Volleyball klub, Nørre Alslev
Badmintonklub, Nørre Alslev Gymnastikforening, Foreningen af næringsdrivende, Nr. Alslev, Gundslev
Sogns Skytte- og Gymnastikforening, Nr. Alslev Rotary Klub, Nørre Alslev Folkedansere, Nørre Alslev
Kunstforening, Folkeoplysningsudvalget, Erhvervs- og Turistforeningen for Nørre Alslev kommune,
Nørre Alslev Boldklubs Forældreforening, Ældresagen Nørre Alslev, Det Danske Spejderkorps Nørre
Alslev-gruppen, Nørre Alslev Boldklubs Initiativgruppe, Socialdemokraterne Nørre Alslev og Venstre
Nørre Alslev.
Sportsklubber, organisationer og foreninger som vil arbejde for de i § 1 anførte formål, kan tilsluttes
den selvejende institution Nordfalster Idræts - og Kulturcenter, med ret til at udpege repræsentanter
til repræsentantskabet.
Begæring herom skal- vedlagt et eksemplar af organisationens, klubbens eller foreningens vedtægter
indsendes til formanden for den selvejende institution Nordfalster Idræts- og kulturcenter.
Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse. Bestyrelsens afgørelse skal dog forelægges
repræsentantskabet til godkendelse på nærmest følgende generalforsamling.
Sportsklubber, organisationer og foreninger, der udpeger repræsentanter til repræsentantskabets
første generalforsamling, godkendes dog alene af denne.
Udmeldelse af den selvejende institution Nordfalster Idræts- og kulturcenter kan ske ved andragende
herom 1 mdr. før en generalforsamling.
§ 3.
Repræsentantskabet er den selvejende institution Nordfalster Idræts- og Kulturcenters øverste
myndighed.
Repræsentantskabet udpeges i henhold til efterfølgende regler:
a) Stifterne og senere tilsluttede sportsklubber, organisationer og foreninger jf. § 2 kan hver
udpege 1 repræsentant.
b) Sportsforeninger, disses støtteforeninger samt ungdomskorpsene, kan hver udpege yderligere
3 repræsentanter.
c) Byrådet kan udpege 1 repræsentant.
d) Andre råd, klubber, foreninger og organisationer, der tilsluttes institutionen, kan hver udpege 1
repræsentant.
e) Skolebestyrelsen ved Nørre Alslev skole kan udpege 1 repræsentant.
f) Pædagogisk råd ved Nørre Alslev skole kan udpege 1 repræsentant.
g) Folkeoplysningsudvalget kan udpege 1 repræsentant.

For institutionens forpligtelser hæfter alene institutionens formue og ikke de i § 2, 3 , 4 og 5 nævnte
sportsklubber, organisationer, foreningers medlemmer og organer.
Eventuelt kontingent skal godkendes af repræsentantskabet.
Medlemskabet giver ikke nogen ret, til nogen del i institutionens formue, eller til udbytte af nogen art,
men alene adgang til, at afgive stemme ved repræsentanternes fysiske fremmøde på
generalforsamlingen.
Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen og vil i passende omfang være at anvende til
tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud, og i øvrigt til bedste
for institutionen, f.eks. til udvidelse o.lign.
§ 4.
Repræsentantskabet afholder ordinær generalforsamling en gang årlig i 1. kvartal, indvarslingen skal
ske til medlemmerne via NAIK.DK og med mindst 14 dages varsel. Indvarslet foretages af formanden/kasser
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af godkendt revisor
7. Valg af bestyrelse og suppleanter for disse
8. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden, senest 8
dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af
repræsentantskabets medlemmer, skriftligt forlanger en sådan generalforsamling afholdt.
Generalforsamlingen foretager valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor, 2 bestyrelses-suppleanter,
godkender regnskabet og træffer bestemmelse om køb og salg og pantsætning
af fast ejendom.
Alle beslutninger ved generalforsamlingen, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer om
institutionens opløsning, sker ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af vedtægtsændringer
kræves mindst 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.
§ 5.
Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges således:
Repræsentantskabet vælger af sin midte, 7 bestyrelsesmedlemmer, valgperioden for disse er 2 år,
således at 3 henholdsvis 4 afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
På repræsentantskabsmødets første generalforsamling blev valgt 8 medlemmer til bestyrelsen, og det
afgøres ved lodtrækning, hvem der skal afgå ved næste generalforsamling.
1 bestyrelsesmedlem kan udpeges af byrådet, der selv afgør medlemmets valgperiode, medlemmet
har stemmeret på repræsentantskabets generalforsamling.
Der må ikke i institutionens ledelse sidde personer, der af de forskellige danske idrætsorganisationers
amatør- og ordensudvalg er udelukket fra overhovedet at beklæde tillidshverv indenfor
disse organisationers område.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og herunder

eventuel beslutning om nedsættelse af et forretningsudvalg. I tilfælde af stemmelighed, er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen er fremmødt.
Bestyrelsens formand er tillige repræsentantskabets formand.
Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse, træffer bestemmelse om ansættelse og eventuel
afskedigelse af personale og forpligter institutionen i alle forhold.
Bestyrelsen tegnes af 2 medlemmer i forening, hvoraf det ene medlem, skal være formanden eller
kassereren.
Køb og salg af fast ejendom, skal dog godkendes af generalforsamlingen, og skøder, pantebreve,
gældsbreve eller andre forpligtende dokumenter, som udstedes i anden anledning, skal underskrives
af alle bestyrelsesmedlemmer.
Institutionens regnskabsår følger kalenderåret og kassereren fører et detaljeret regnskab over
institutionens indtægter og udgifter og aflægger regnskabet for generalforsamlingen.
§ 6.
Der føres en forhandlingsprotokol over møder, i såvel repræsentantskabet som i bestyrelsen. Referat
fra generalforsamlingen, underskrives af dirigenten, mens referat fra bestyrelsesmøder, underskrives
af de fremmødte senest efterfølgende bestyrelsesmøde.
§ 7.
Til vedtagelse af institutionens opløsning, kræves mindst 3/4 majoritet af de valgte repræsentanter på
2 lovligt indkaldte generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Indkaldelse til
den sidste generalforsamling, kan udsendes samtidig med indkaldelsen til den første
generalforsamling.
Dersom opløsningen ikke er vedtaget med den fornødne majoritet på begge møder indkaldes der,
dersom 3/4 af de på 2. møde fremmødte repræsentanter kræver det, til en ny ekstraordinær
generalforsamling, med mindst 14 dages varsel, og opløsningen kan vedtages på dette møde, med mindst
3/4 majoritet af de afgivne stemmer.
Likvidationen sker under ledelse af 1 eller flere af repræsentantskabet valgte likvidatorer. Ved
likvidationens afslutning aflægges regnskab over likvidationens forløb på en generalforsamling.
Efter at omkostningerne ved likvidationen, institutionens gæld, og eventuelt indskud som betragtes
som lån, er betalt, tilfalder evt. overskud kommunen.
§ 8.
Institutionens bestyrelse er bemyndiget til, at foretage sådanne ændringer i institutionens vedtægter,
som nødvendiggøres på grund af myndighedernes krav eller andre særlige forhold, uden at reglerne
for vedtægtsændringer iagttages. Sådanne ændringer, skal forelægges repræsentantskabet til
godkendelse ved den nærmest følgende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 3. februar 2003.
Således vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling, den 24. April 2007
Således vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling, den 26. Marts 2008
Således vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling, den 6. Juli 2020

________________________
Dirigent

_________________________
Bestyrelse.

