VEDTÆGTER
For den selvejende institution

Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind

I. Navn, hjemsted og formål.
§1
Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind er en almennyttig selvejende institution med hjemsted i Rebild
Kommune. Institutionen er oprettet i 2003 af Væksthus-Nørager og Nørager Kommune.
§2
Institutionen har til formål at administrere drift af Kultur- og Medborgerhuset ved udlejning til
foreninger, institutioner og enkeltpersoner, herunder at virke for, at huset i så bred forstand som
muligt kommer til at fungere som ramme om kulturelle, folkelige og foreningsmæssige aktiviteter til
glæde for alle borgere i Rebild Kommune.
§3
Der skal i Kultur- og Medborgerhuset bydes på en bred vifte af muligheder for alle, som har lyst til
at udfolde sig med kulturelle og kreative emner som kunst, teater, musik, foredrag, film, video, lyd,
IT og lokalhistorie m.m., således at huset kan blive det sted
● hvor ideer og initiativer kan spire og gro,
● hvor man inspireres og engageres,
● hvor borgerne mødes til kulturelle og andre fælles aktiviteter, og
● hvor alle har lyst til at falde ind og foretage sig noget sammen med andre.
Kultur- og medborgerhuset skal kunne benyttes til:
● kulturelle aktiviteter med offentlig adgang,
● åbne værkstedsfunktioner for egnens beboere,
● medieværkstedsaktiviteter,
● bestyrelsesmøder og generalforsamlinger for lokale foreninger, klubber og organisationer,
● foreningernes møder, klubaktiviteter og andre medlemsarrangementer,
● aktiviteter vedrørende grøn og sund livsstil,
● kommunale møder med offentlig adgang.
Desuden kan kultur- og medborgerhuset udlejes til private arrangementer i den udstrækning, hvor
det ikke er optaget til institutionens hovedformål.

II. Drift af den selvejende institution.
§4
Den selvejende institutions drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved indtægtsdækket
virksomhed, ved medlemsbidrag og ved eventuelle bidrag eller tilskud fra fonde og puljer. Bidrag
til institutionen giver ikke ret til nogen del af den selvejende institutions formue eller til udbytte af
nogen art.
§5
Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for udleje af lokaler til de forskellige typer af aktiviteter.
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§6
Et eventuelt overskud ved den selvejende institutions drift tilfalder institutionen og anvendes til
tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til
bedste for institutionen.
§7
Rebild Kommune er tilsynsmyndighed for den selvejende institution og fører tilsyn med dens drift
samt godkender budget og årsregnskab.

III. Medlemskreds og årsmøde.
§8
Enkeltpersoner samt foreninger, organisationer og virksomheder med tilknytning til Rebild
Kommune er berettigede til at tegne medlemskab af institutionen. Medlemmerne indbetaler et
årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af årsmødet, idet kontingentet for foreninger,
organisationer og virksomheder dog minimum skal udgøre tre gange kontingentet for
enkeltpersoner.
§9
Medlemskabet giver adgang til at deltage i institutionens årsmøde og hermed bl.a. til valg af
bestyrelse. Desuden har foreninger, organisationer og virksomheder, der er medlem af
institutionen, ret til gratis at benytte Kultur- og Medborgerhusets foreningslokaler til sine
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og til opbevaring af mødeprotokoller m.v.
§ 10
Institutionen afholder hvert år i marts-maj et årsmøde, som indkaldes af bestyrelsen ved
annoncering i den lokale avis med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
● Valg af dirigent.
● Bestyrelsens årsberetning.
● Godkendelse af årsregnskab.
● Fremlæggelse af budget for kommende år.
● Fastsættelse af medlemskontingent.
● Indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.
● Valg af bestyrelsesmedlemmer.
● Valg af suppleanter.
● Valg af revisor.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fremsættes forslag til kandidater mundtligt, men
valgene foregår skriftligt, såfremt blot tre medlemmer stiller krav herom. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
§ 11
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære møder, såfremt bestyrelsen finder dette ønskeligt.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale avis eller
evt pr mailadresse med angivelse af mødets dagsorden.

IV. Institutionens ledelse.
§ 12
Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der sammensættes således:
● Alle 7 medlemmer vælges af og blandt institutionens medlemmer for to år ad gangen.
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● Der er skiftevis tre og fire medlemmer på valg hvert år.
Hvis formanden må fratræde i løbet af en valgperiode, indtræder næstformanden i dennes sted
indtil næste repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.
§ 13
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær for ét år ad gangen. Valget
finder sted på det første bestyrelsesmøde efter det afholdte repræsentantskabsmøde.
§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er ansvarlig for, at den selvejende
institutions økonomi og drift er i overensstemmelse med gældende regler, bestemmelser og med
institutionens vedtægter.
§ 15
Bestyrelsen indkaldes af formanden, når denne finder det nødvendigt, eller når det begæres af
mindst fire bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede,
deriblandt formanden eller næstformanden.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog
beslutninger om vedtægtsændringer eller om institutionens ophør, jfr. §§ 22-26.
I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes sted næstformandens – stemme
udslagsgivende. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
§ 16
Institutionen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.
§ 17
Bestyrelsen oppebærer ikke honorar.

V. Regnskab og revision.
§ 18
Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
§ 19
For hvert år udfærdiges regnskab bestående af resultatopgørelse, balance og noter samt
årsberetning.
§ 20
Årsberetning og årsregnskab skal forelægges bestyrelsen til vedtagelse på et bestyrelsesmøde,
der afholdes inden 3 måneder fra regnskabsårets udløb.
Institutionen har valgt, som udgangspunkt, at der ikke foretages revision af årsregnskabet.
Årsregnskabet kan opstilles med assistance fra ekstern revisor. Der vælges folkevalgt revisor på
årsmødet.
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§ 21
Det godkendte årsregnskab fremlægges herefter til godkendelse på årsmødet og fremsendes
Rebild Kommune til godkendelse.

VI. Vedtægtsændringer og institutionens ophør.
§ 22
Ændringer i nærværende vedtægter eller beslutning om institutionens ophør kan efter indstilling fra
bestyrelsen foretages på det ordinære årsmøde eller på et ekstraordinært indkaldt årsmøde.
Den til mødet annoncerede dagsorden skal indeholde en angivelse af de vedtægtsændringer, som
bestyrelsen ønsker gennemført, eller baggrund og vilkår for en eventuel indstilling om
institutionens nedlæggelse.
§ 23
Et forslag om vedtægtsændringer eller om institutionens nedlæggelse forudsætter, at indstillingen
er godkendt i bestyrelsen med mindst fem stemmer, og at alle medlemmer har deltaget i mødet.
§ 24
En efterfølgende vedtagelse på årsmødet forudsætter, at mindst ¾ af de deltagende medlemmer
stemmer for.
§ 25
Beslutning om ændring af vedtægterne eller om institutionens opløsning kræver dog et
efterfølgende samtykke fra Rebild Kommune.
§ 26
Ved eventuelt ophør af institutionen skal bestyrelsen træffe beslutning om egenkapitalens
anvendelse til et alment formål i så nær overensstemmelse med § 3 som muligt. Denne beslutning
skal godkendes af Rebild Kommune.
Efter Kommunesammenlægningen er vedtægterne ændret og vedtaget således på årsmødet den
26.03.2007.
Bestyrelsen for Kultur- og Medborgerhuset den 28.03.2007
Godkendt af Rebild Byråd den
Vedtægtsændringer godkendt på årsmødet den XX.XX.XXXX
________________________________
Poul Larsen

_________________________________
Peder Nielsen

________________________________
Kirsten Mohr

_________________________________
Anna Grethe Glintborg

________________________________
Eva Pedersen

_________________________________
Poul Skriver

________________________________
Else Vestergaard
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