
VEDTÆGTER 

for 

VESTHALLEN i Slagelse 

 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Vesthallen er en selvejende institution med hjemsted i Slagelse Kommune. 

 

§ 2  Formål 

Institutionens formål er som ejer, at drive sportshallen ”VESTHALLEN”, 

til sportslige, kulturelle og almennyttige formål. 

 

§ 3 Kapitalforhold 

Hallen er finansieret ved: 

- at SLAGELSE FIRMA SPORT og SLAGELSE BOKSE-KLUB har indskudt en startkapital 

   i forholdet 3:1 og 

-  at hallen optager nødvendige prioriteter. 

 Værdipapirer skal noteres i institutionens navn. 

 

§ 4 Ledelse 

Vesthallen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

SLAGELSE FIRMA SPORT (SFS) vælger formand og 2 medlemmer og 

SLAGELSE BOKSE-KLUB (SBK)  vælger næstformand og 1 medlem, 

i henhold til de to foreningers vedtægter. 

SLAGELSE BYRÅD er i løbende dialog med Vesthallens bestyrelse jvf. Kommunens 

principper i mål- og rammestyringen. 

Valget gælder for 2 år, hvor valgperioden er fra den 1. maj til den 30. april, således at: 

- Formand og 1 medlem fra SBK vælges på lige år og 

- 2 medlemmer fra SFS og 1 medlem fra SBK vælges på ulige år. 

Valgene foregår på de respektive foreningers repræsentantskabsmøde og 

generalforsamling i h. t. foreningernes vedtægter – for SBK, første gang i 2010. 

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges for flere valgperioder. 

 

§ 5  Bestyrelsen 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og disponerer over dens 

midler i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder 

forslaget. 

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af Vesthallen lovligt indgåede 

gældsforpligtelser, 

eller for eventuelle driftsunderskud, for hvilke hallen alene hæfter med sin eventuelle 

formue. 

Enkeltpersoner kan ikke indgå bindende aftaler på hallens vegne. 

Dansk rets alm. erstatningsregler er gældende. 

 

§ 6 Forretningsgang 

Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede 

bestyrelse. Bestemmelse herom tinglyses af bestyrelsen på institutionens ejendom. 

 

 



 

§ 7 Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte det er fornødent, dog mindst hver 

3. måned. 

Bestyrelsesmøder kan herudover begæres af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Indvarsling skal ske med mindst 8 dages varsel – vedhæftet motiveret dagsorden til 

mødet. 

Der føres referat over bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsesreferatet godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde. 

 

§ 8 Hallens drift 

Den af Slagelse Byråd og Vesthallen indgåede driftsaftale, skal respekteres og 

efterleves af bestyrelsen. 

Halinspektør og assisterende halinspektør, ansættes af bestyrelsen på kontrakt og 

afskediges af bestyrelsen. 

Bestyrelsen vedligeholder ordensreglementet for hallen, rygepolitik og retningslinjer 

for hallens daglige drift. 

 

§ 9 Cafeteria 

Vesthallens cafeteria kan forpagtes ud, og forpagteren ansættes af bestyrelsen på 

kontrakt, der fremsendes til administrativ godkendelse i Kultur & Fritid. 

 

§ 10  Takster 

Takster for hallens udlejning, der er fastsat jvf. den med kommunen indgåede 

driftsaftale § 6.2, skal sammen med hallens øvrige indtægter, dække de løbende 

driftsudgifter. 

 

§ 11 Regnskab og revision 

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. 

Bestyrelsesformanden drager omsorg for, at regnskabet udfærdiges og revideres, 

så det kan forelægges for bestyrelsen, senest ved udgangen af marts måned. 

Regnskabet revideres af en autoriseret revisor, der godkendes af de respektive 

foreninger. 

Revisionen har adgang til alle oplysninger der har betydning for regnskabet. 

Regnskab og revisionsprotokolat underskrives af bestyrelsen. 

 

§ 12 Likvidation 

Den selvejende institution ”Vesthallen” kan likvideres, såfremt en enig bestyrelse og 

de respektive foreninger godkender dette. 

Likvidation skal behandles på et dertil indkaldt møde i Vesthallens bestyrelse, 

bilagt motiveret dagsorden og et regnskab, der er revideret af en autoriseret revisor. 

Ved likvidation besluttes, hvordan et evt. overskud fordeles til almene idrætslige formål 

i Slagelse Kommune. 

 

§ 13 Vedtægter 

Vedtægtsændringer kræver godkendelse af en enig hal bestyrelse og Kultur & Fritid 

- se nedenfor. 

 

 

 

Ovennævnte vedtægter er godkendt af: 

Bestyrelsen for Vesthallen den 9. februar 2010 og 

Kultur- og Fritidsforvaltningen den 14. januar 2010. 

 

 


