
Vedtægtsforslag for   
Sundheds – Kultur & Sportscenter 

”MIDGAARD” Nørager. 
 
§ 1. Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 
Foreningens navn er  “Sundheds – Kultur & Sportscenter, Midgaard, Nørager”. 
Foreningen  er stiftet den 04. 02. 2010  
Foreningen har hjemsted Rygårdevej 1 A, Nørager, 8961 Allingåbro. 
  
§ 2. Foreningens formål 
Stk. 1. Foreningen har til formål at iværksætte, udvikle og drive  “Sundheds – Kultur & 
Sportscenter, Nørager”. 
 
Stk. 2. Foreningens formål er at drive et moderne center for at styrke fællesskabet, 
loyaliteten, troværdigheden og sammenholdet i Nørager by og omegn til gavn for, og i 
samarbejde med borgere, erhvervslivet i Nørager og omegn. 
 
§ 3. Medlemskab  
Alle over 15 år som deltager i centerets aktiviteter samt foreninger, institutioner og 
virksomheder kan blive registreret som medlem af “Sundheds – Kultur & Sportscenter, 
Nørager”. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 
 
§ 4. Daglig ledelse  
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 personer bestående af: 

- 3 udpeget af Nørager Boldklubs bestyrelse. 
- 2 udpeget af Nørager Beboerforenings bestyrelse. 
- 1 udpeget af Nørager menighedsråd 
- 1 vælges på årsmødet blandt medlemmerne. 
- 2 vælges på årsmødet fra Erhvervslivet. 

 
Stk. 2. Bestyrelsen varetager den daglige drift, facilitetsudvikling og beslutninger om 
tildeling af timer, udlejning mv. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte et forretningsudvalg på 3 
personer, som har ledelsen og varetager driften mellem bestyrelsesmøderne: 
- Formand 
- Overordnet ansvarlig for økonomi og drift 
- Ansvarlig for aktiviteter i centret 
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for arbejdet. Her kan bestyrelsen udpege ad hoc 
grupper og nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke opgaver. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen er til stede. 
 
Stk. 4 Foreningen tegnes af forretningsudvalget. Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12. 
 
§ 5. Generalforsamling  
Stk. 1 På årsmødet, som afholdes i januar måned, kan medlemmerne være med til at 
udvikle og forbedre ”Sundheds – Kultur & Sportscenter, Nørager” drift og dagligdag.  
 
Stk. 2 Generalforsamling indkaldes med mindst en 14 dages varsel og med minimum 



følgende dagsorden:  
1. Valg af dirigent. Protokollen underskrives af dirigenten senest en måned efter. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning og regnskab til godkendelse 
3. Årets temadebat om centeret 
4. Indkomne forslag 
5. Budget til orientering 
6. Valg af 4 (lige år) og hhv. 5 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)  Valgene gælder for 2 år 
og genvalg er muligt. 
7. Valg af en bilagskontrolant og 1 suppleant, begge for 1 år ad gangen. 
8. Eventuelt 
 
Stk. 3 Stemmeberettigede er alle registrerede medlemmer. 
 
Beslutninger tages ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved vedtægtsændringer skal 
der være et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de fremmødte. 
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 
 
Stk. 4 Generalforsamlingen  indkaldes gennem lokale medier og ved opslag i centret. 
 
§ 6 Ekstraordinært generalforsamling  
Stk. 1 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling  eller det kan gøres  
ved skriftlig anmodning underskrevet af min. 1/3 medlemmer, jævnfør §5 stk.3. 
Indkaldelsesfristen er som ved det ordinære årsmøde. 
 
§ 7 Opløsning af ”Sundheds – Kultur & Sportscenter, Nørager” 
Stk. 1 Foreningen kan opløses, hvis min. ¾ af de fremmødte stemmeberettigede herfor 
ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med min. en måneds interval.  
 
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder evt. overskydende midler  lokale foreninger  i Nørager. 
 
 


