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VEDTÆGTER FOR 
DEN SELVEJENDE INSTITUTION RASK MØLLE IDRÆTSCENTER 

 

 
 

§ 1 

 

Navn og 

hjemsted: 

Den selvejende institution Rask Mølle Idrætscenter består af Rask Mølle 

Hallerne med adressen Skolebakken 1, 8763 Rask Mølle og Rask Mølle 

Klubhus med adressen Kildevej 11, 8763 Rask Mølle. 

 

§ 2 

 

Formål: 

Institutionens formål er at drive ejendommene, facilitere dem og stille dem til 

rådighed for idrætsudøvelse og kulturelle foranstaltninger for områdets 

lokalbefolkning. 

Foreninger med hjemsted i Rask Mølle og omegn har fortrinsret som lejere. 

 

§ 3 

 

 

Økonomiske 

 forhold: 

De nødvendige midler til idrætscenterets drift søges tilvejebragt ved udlejning 

og offentlige tilskud. Desuden kan institutionen skaffe sig midler ved 

o udlejning af reklameskilte  

o sponsor- og gavebidrag 

o frivillige arbejdsydelser 

Kapital til udvidelser/forbedringer kan også fremskaffes ved belåning af Rask 

Mølle Idrætscenters ejendomme. 

 

§ 4 

 

 

Generafor- 

samlings- 

deltagere: 

Deltagelse, stemmeret og valgbarhed i generalforsamlingerne kræver eget eller 

barns aktive medlemskab af en forening, der opfylder følgende kriterier: 

o Fast ugentlig bruger af Rask Mølle Idrætscenter over flere måneder. 

o Hjemmehørende i Rask Mølle eller Aale Hjortsvang skoledistrikt. 

Generalforsamlingsdeltagerne har ikke andel i idrætscenterets formue eller 

overskud og hæfter således heller ikke for gæld eller driftsunderskud. 

 

§ 5 

 

 

 

 

Bestyrelsens 

sammensæt- 

ning: 

Bestyrelsen består af 7 eller flere personer alt efter antallet af medlemmer, der 

udpeges under punkt 1.  

1. Foreninger, som opfylder kriterierne i § 4, udpeger hvert et medlem til 

bestyrelsen. Udpegningerne gælder for 2 år.  

2. ROI og Rask Mølle Fitness samt Honum & Omegns Skytteforening 

udpeger hvert et medlem på lige år. 

3. HK 73 og Rask Mølle Skole udpeger hvert et medlem på ulige år. 

4. Generalforsamlingen vælger for en 2-årige perioder 4 medlemmer, der 

afgår efter tur med 2 på ulige år og 2 på lige år. 

De medlemmer, der udpeges efter § 5 stk. 2 og 3, skal skriftligt meddeles på 

den ordinære generalforsamling forud for valgafhandlingen i § 5, stk. 4. 
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§ 6 

 

 

 

 

 

 

Generalforsam- 

lingen: 

Rask Mølle Idrætscenters øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Rask Mølle Hallerne inden 

udgangen af marts måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 

3. Kassereren aflægger institutionens reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Meddelelse om udpegninger til bestyrelsen efter § 5, stk. 2 og 3. 

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 5, stk. 4. 

7. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer valgt i h.t. § 5, stk. 4. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

Forslag, der i henhold til punkt 4 ønskes behandlet på den ordinære 

generalforsamling skal afleveres til bestyrelsen senest den 1. februar. 

 

 

§ 7 

X-ordinær 

general- 

 forsamling: 

Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen 

eller mindst 25 af de deltagerberettigede personer, der er nævnt i § 4, 

skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden. 

 

§ 8 

Indvarsling: Generalforsamlingen varsles med mindst 8 dage og med angivelse af tid og 

sted ved opslag i det lokale annonceblad. 

 

§ 9 

 

 

 

Beslutnings- 

kompetencer: 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og 

der føres protokol over beslutningerne. Protokollen underskrives af 

dirigenten. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet. 

Vedtægtsændringer og/eller beslutning om institutionens ophør kræver, at ⅔ 

af de stemmeberettigede deltagere stemmer for på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger indkaldt med mindst 14 dages mellemrum. Forslagene 

skal være anført i dagsordenen. 

 

§ 10 

 

Konstituering: 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 

sekretær.  

Bestyrelsen kan frit nedsætte udvalg til varetagelse af bestemte opgaver. 

 

§ 11 

 

 

Bestyrelsens 

arbejde: 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse. Den ansætter og afskediger 

personale og sørger for, at stedet drives med skyldigt hensyn til de 

interesserede parter. Bestyrelsen fastsætter lejemål for lokalerne med 

skyldigt hensyn til økonomien. Den udformer direktiver for lokaliteternes 

drift og benyttelse. Der kan hverken direkte eller indirekte gives vederlag for 

bestyrelsesarbejdet, men til regnskabsføringen kan bestyrelsen beslutte at 

anvende professionel hjælp. 
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§ 12 

 

Bestyrelsens- 

møder: 

Bestyrelsesmøder afholdes på foranledning af formanden eller af 2 

bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. 

Ved stemmelighed er formandens -i hans fravær næstformandens- stemme 

udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er 

til stede. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. 

 

§ 13 

 

Regnskabs 

føring: 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskaberne føres efter gældende regler 

og principper. På baggrund af årets posteringer opstilles et regnskab, der også 

skal indeholde en opgørelse over institutionens aktiver og passiver. 

 

§ 14 

Revision: Der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling en statsautoriseret 

revisor. 

 

§ 15 

 

Budgetter: 

Før hvert regnskabsår opstilles et specificeret budget med forventede 

driftmæssige indtægter og udgifter. Desuden udarbejdes der budget for 

eventuelle nyanlæg og/eller større nyanskaffelser samt deres finansiering. 

 

§ 16 

Økonomiske 

midlers 

 placering: 

Driftsoverskud efter afskrivninger og passende henlæggelser kan anvendes til 

ekstraordinære afskrivninger, udvidelser eller vedligeholdelser på bygninger 

og/eller inventar. Likvide midler anbringes i pengeinstitutter på konti eller 

sættes i værdipapirer for umyndiges midler lydende på institutionens navn. 

 

§ 17 

 

Bestyrelsens 

tegning: 

Rask Mølle Idrætscenter tegnes af formanden - i dennes fravær af 

næstformanden samt yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Ved salg eller 

pantsætning af fast ejendom tegnes Rask Mølle Idrætscenter af mindst 5 

bestyrelsesmedlemmer – heri inkluderet formanden og kassereren. 

 

§ 18 

Opløsning: I tilfælde af opløsning af den selvejende institution Rask Mølle Idrætscenter, 

træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af institutionens 

midler, så de anvendes i tæt overensstemmelse med formålet, som det er 

udtrykt i § 2. 

 
 

 

 

Historisk bilag til de gældende vedtægter:  
 

Institutionen blev stiftet 2. juni 1969 under navnet ”Den selvejende institution Rask Mølle 

Hallen”. Den første bestyrelse havde følgende sammensætning: Thorkild Jacobsen, Hans 

Højberg, Arne Ladefoged, Poul Madsen, Svend Aage Nørgaard, Agner Christiansen og Kaj 

Broby Hansen. 
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Mindre vedtægtsændringer er foretaget 1. juli 1969 -  20. september 1973 og 14. juni 1983. 

 

Vedtægtsændring med navneskift til ”Den selvejende institution Rask Mølle Hallerne” fandt 

sted, da hal 2 og gymnastiksalen blev tilføjet. Generalforsamlingen fandt sted 6. marts 1997, og 

følgende bestyrelse blev valgt: Egon Jensen, Knud Nielsen, Bent Henriksen, Christian 

Lukassen, Asger Rasmussen, Arne Møldrup, Jørgen Munkholm og Walther Hoeks. 

 

 

 

Vedtægtsændringer blev igen nødvendige, da man gik bort fra ”Repræsentantskabet” og over til 

kun at have generalforsamling og bestyrelse. Ændringerne blev vedtaget på 2 på hinanden 

følgende ekstraordinære generalforsamlinger den 3. og den 20. februar 2003. Den 6. marts 2003 

var der så ordinær generalforsamling efter de nye vedtægter, og følgende resultat: 

Udpeget af kommunalbestyrelsen: Frede Jacobsen 

Udpeget af Rask Mølle skole: Bent Henriksen 

Udpeget af ROI: Thomas Grimstrup   

Udpeget af HK 73: Peder Pedersen 

Valgt på generalforsamling: Bendt Mortensen, Egon Jensen, 

 Karl Husballe og Steen Kristensen 

I 2007 blev det igen aktuelt med nye vedtægter, idet kommunesammenlægningen 1. januar 2007 

medførte, at byrådet i den nye Hedensted Kommune besluttede ikke at lade sig repræsentere i de 

selvejende institutioner som f.eks. idrætshallerne.  

 

Den siddende bestyrelse efter den ordinære generalforsamling den 13. marts 2007 er 

Udpeget af Rask Mølle Skole: Bent Henriksen 

Udpeget af ROI: Thomas Grimstrup   

Udpeget af HK 73: Johannes Pedersen 

Generalforsamlingsvalgte: Bendt Mortensen, Steen Kristensen, Gert Falkenberg, Thule 

Møldrup. 

 

Fra 1. jan. 2018 slås de 2 selvejende institutioner Rask Mølle Hallerne og Rask Mølle Klubhus 

sammen under navnet Rask Mølle Idrætscenter. Det sker ved, at Rask Mølle Hallerne for 1 kr. 

køber klubhuset mod også at modtage den kommunale støtte, der ellers tilfaldt klubhuset. Det 

betyder selvsagt mange ændringer i vedtægterne. Klubhusets vedtægter glider ud, mens Rask 

Mølle Hallernes vedtægter tilpasses den nye virkelighed. De vedtages på den ordinære 

generalforsamling tirsdag 20. marts 2018 og igen på ekstraordinær generalforsamling mandag 

den 9. april 2018. 

Honum & Omegns Skytteforening er nu også med, idet de jo har skydebane under klubhuset. 

De, der herefter skal udpege medlem til idrætscenterets bestyrelse, er: 

Udpeget af Rask Mølle Skole i 2017:  Jan Rasmussen 

Udpeget af HK 73, Rask Mølle i 2017:  Bent Henriksen 

Udpeget af ROI i 2018:   Anja Andersen 

Udpeget af Rask Mølle Fitness i 2018:  Berit Pold  

Udpeget af Honum & Omegns Skytteforening: Ove Rasmussen 

Generalforsamlingsvalgte medlemmer af Rask Mølle Idrætscenters bestyrelse er: 

Bendt Mortensen, Steen Kristensen, Gert Falkenberg og Thule Møldrup. 

 

 


