VEDTÆGTER
FOR
FORENINGEN
MORSØ MULTIPARK
§ 1.
Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Morsø Multipark”.
Foreningens hjemsted er Morsø Kommune.
§ 2.
Foreningens formål
Foreningens formål er at få projekteret, etableret og idriftsat en idræts-, kultur-, aktivitets- og
uddannelsespark på Dueholm Mark – Mors.
Det er dermed indbefattet, at foreningen i sit formål har til hensigt almennyttigt at fremme
vilkårene for sport, kultur og erhverv generelt på Mors.
§ 3.
Foreningens medlemmer
Som medlemmer kan optages alle juridiske personer, offentlige organer, foreninger, selvejende
institutioner, fonde, kapitalselskaber og lignende, som kan tilslutte sig foreningens formål, og som
har relevant saglig interesse i projektets realisering.
Det er ikke i tankerne, at foreningens medlemmer kan være enkeltpersoner. Bestyrelsen kan dog i
enighed meddele tilladelse til, at konkrete enkeltpersoner indtræder i medlemskredsen.
Et medlem som ikke respekterer vedtægterne eller beslutninger, som er vedtaget af
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
En eksklusion skal godkendes af den nærmeste følgende generalforsamling.
Der betales intet medlemskontingent.
Medlemskab indtræder ved anmeldelse herom overfor formanden.
§ 4.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
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Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned en ordinær generalforsamling med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens årsberetning.
Aflæggelse af årsrapport til godkendelse.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Evt.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved fremsendelse af indkaldelse med
dagsorden til hvert enkelt medlem på det enkelte medlems i forvejen til foreningen oplyste adresse.
Indkaldelsen kan herunder ske ved fremsendelse af indkaldelsen med dagsorden til en af de
enkelte medlemmer i forvejen oplyst e-mailadresse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og med
opfyldelse af samme formalia som gældende ved ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen skal senest 14 dage efter, at 5 medlemmer har anmodet herom, med angivelse af,
hvilket emne, der ønskes behandlet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Alle beslutninger på generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, medmindre
vedtægterne eller lovgivningen foreskriver andet.
Hvert medlem har én stemme.
På generalforsamlingen kan hvert medlem repræsentere sig ved en person med fuldmagt til at give
møde og stemme på generalforsamling. En fuldmægtig kan kun repræsentere ét medlem.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse, der sammensættes på følgende måde:
Som umiddelbare medlemmer udpeges:
1) Formanden for Morsø Kommunes Børne- og Kulturudvalg.
2) Formanden for Folkeoplysningsudvalget
Herudover udpeger følgende organer hver en repræsentant til bestyrelsen:
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Den daglige skoleledelse på Dueholm Skolen.
Den daglige ledelse af Morsø Gymnasium.
Den daglige ledelse af EUC-Nordvest, Nykøbing Afdelingen.
Den daglige ledelse af Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing Afdelingen.
Bestyrelsen for Ejendomsselskabet MKF A/S.
Limfjordsteatret
MorsØ FC
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Herudover kan repræsentanter fra bestyrelser i foreninger i området udpeges.
Herudover kan 1-3 personer udpeges af generalforsamlingen og er valgt for 4 år ad gangen. Ved
den ordinære generalforsamlingen i 2016 er mindst halvdelen af de af generalforsamlingen valgte
dog på valg. Hvem, der er på valg, afgøres ved lodtrækning.
Formanden vælges af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens drift. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige,
er et forslag bortfaldet.
Bestyrelsen kan antage ekstern bistand til sekretær- og kassererfunktionen.
Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte specialudvalg, og bestyrelsen kan i samme forbindelse
antage ekstern bistand til at bistå og servicere disse specialudvalg. Specialudvalgene har ingen
særskilt kompetence, men opererer under bestyrelsens særskilte bemyndigelse.
§ 6.
Tegningsregel
Foreningen forpligtes ved underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Der kan meddeles enkelte personer prokura.
§ 7.
Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid værende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8.
Regnskabsår
Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12.
Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til førstkommende 31/12.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
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§ 9.
Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling hvor 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer for efter forudgående behørig indkaldelse. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til
stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan holdes 4 uger efter den
første, hvilken generalforsamling endeligt kan gennemføre vedtægtsændringerne med 2/3 flertal af
de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
§ 10.
Beslutning om foreningens opløsning
Når foreningens formål er opnået, eller der i øvrigt stilles forslag herom, kan foreningen opløses
efter samme stemmeregler som ved vedtægtsændringer.
Foreningens evt. nettoformue skal fordeles til almenvelgørende formål til støtte for idræts- og
kulturlivet på Mors i overensstemmelse med den beslutning, som træffes på afsluttende
generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamlingen d.
Som dirigent:

Som bestyrelse:
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