
 VEDTÆGTER 
FOR 

 
Den almennyttige Fond: 

AKTIVITETS- & SØSPORTSCENTRET ”LIMFJORD” 

  
 

 
§ 1, Navn 

Fondens navn er: AKTIVITETS- & SØSPORTSCENTRET ”LIMFJORD”. 

 

 

§ 2, Stifter 

Fondens stiftere er foreningerne: 

Dykkerklubben Krabben. Morsø Cykel Klub. Nykøbing Mors Roklub. 

 

 

§3, Hjemsted 

Fonden har hjemsted i Morsø Kommune. 

 

§4, Formål 

Fondens formål er at etablere og drive et innovativt aktivitetscenter med fokus primært på de 

maritime sportsgrene. 

Der skal være fokus på at skabe tilbud og aktiviteter for øens unge og herigennem sikre fortsat 

udvikling af foreningslivet på Mors. 

Aktivitets- & Søsportscentret ”Limfjord” skal være et ”kraftcenter” og hermed være 

inspirationskilde for andre og skal følgelig søges udviklet og tilpasset løbende. 

 

 

§5, Grundkapital 

Grundkapitalen andrager kr. 250.000. (Grundkapitalen anføres som en del af grundværdien). 

 

 

 

 

§ 6, Særlige rettigheder 

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder. 

 

 

§ 7, Bestyrelsen 

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

De 3 medlemmer udpeges af de stiftende foreningers bestyrelser, det er en forudsætning at 

man er stemmeberettiget i den respektive forening. 

De 2 øvrige medlemmer udpeges af de til fondsbestyrelsen valgte foreningsrepræsentanter 

eller i samråd med øvrige foreninger eller interessegrupper, der bruger Aktivitets- & 

Søsportscentret ”Limfjord”. 

Fondens bestyrelse er til enhver tid ansvarlig for, at mindst et medlem af fondens bestyrelse er 

uvildig og dermed uafhængig af stifternes bestyrelser. 

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag for bestyrelseshvervet. 

Ved afgang i valgperioden udpeger de stiftende foreningers bestyrelser i samråd med øvrige 

foreninger/interessegrupper et nyt medlem til bestyrelsen. Hvis der ikke kan findes villige 

kandidater i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv. 

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. 



Ved fondens stiftelse i år 2012 udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer af de stiftende foreningers 

bestyrelser og 2 uvildige – i forhold til stifterne – bestyrelsesmedlemmer. 

Valgperioden er indtil 1. februar 2012 for 3 af medlemmerne og indtil 1. februar 2013 for 2 af 

medlemmerne. Herefter er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og 2 i ulige år. 

Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, dog kan formanden 

ikke samtidig være formand i en af de stiftende foreninger. 

Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg til at arbejde med Foreningsgruppens/Fondens  

virkeområder. 

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes kommissorium. Beslutninger, der er truffet af sådanne 

udvalg, er under bestyrelsens ansvar. 

Bestyrelsen holder møde, når formanden – eller i hans forfald næstformanden – finder det 

fornødent, eller når et af dens medlemmer forlanger det. Der føres protokol over det på mø-

derne passerede, og der underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 

halvdelen af dens medlemmer, herunder formand og næstformand er til stede. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens afgørende. 

Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes en årsberetning, et regnskab for det forgangne år 

og et driftsbudget for det kommende år senest 20. februar hvert år. 

Bestyrelsen kan antage en centerleder og evt. øvrigt personale til Aktivitets- og 

søsportscentrets drift og vedligehold. 

 

 

 

§ 8, Tegning 

Fonden tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes fonden af mindst 3 af 5 bestyrelses-

medlemmer. 

Fonden hæfter alene med sin formue for forpligtelser, som bestyrelsen på lovlig vis indgår 

aftale om. 

 

 

 

 

§ 9, Regnskab 

Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

Første regnskabsår løber fra fondens stiftelse til den 31. december 2012. 

 

 

§ 10, Overskud 

Årets eventuelle overskud anvendes til at fremme fondens formål, jf. § 4. 

Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage fornødne henlæggelser af formuen til senere op-

fyldelse af fondens formål. 

 

 

§ 11, Vedtægtsændringer 

Fondens vedtægter kan ændres i bestyrelsen ved to på hinanden følgende afstemninger med 

almindelig stemmeflertal. Såfremt fondens formål foreslås ændret, skal de stiftende forenin-

gers bestyrelser have lejlighed til at udtale sig, før fonden afgiver endelig indstilling om 

ændringerne til endelig godkendelse af Fondsmyndigheden. 

Ændringerne meddeles brugerne og Morsø Kommune til orientering. 

 

 

 

 



 

§ 12, Opløsning 

Fonden kan kun opløses ved enstemmighed i bestyrelsen ved to på hinanden følgende 

afstemninger adskilt af en ekstraordinær generalforsamling i de stiftende foreninger, idet de 

vælgende generalforsamlinger forud for valget skal have oplyst den foreslåede nedlæggelse. 

Opløsningen skal tillige forelægges Morsø Kommune, idet kommunen dog ikke kan modsætte 

sig opløsning, hvis disse er vedtaget to gange efter den beskrevne procedure og er godkendt 

af Fondsmyndigheden. 

I tilfælde af fondens opløsning skal en eventuel formue anvendes til støtte for idrætsaktiviteter 

eller andre hermed beslægtede kulturelle og foreningsmæssige eller almennyttige formål, jf. § 

4. 

 

 

Således vedtaget på det konstituerende bestyrelsesmøde i fonden den 3. maj 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

 

 

Foreningsrepræsentanter:  Øvrige: 

 

Niels Larsen, Dykkerklubben Krabben.  Peter Andersen. 

______________________  _____________________ 

 

 

 

 

Jesper Hyldig, Morsø Cykel Klub.  Peter Egholm. 

______________________  _____________________ 

 

 

 

Niels Christian Hummelshøj, Nyk. M. Roklub 

______________________  _____________________ 

 

 

 

 

 

______________________ 


