Vedtægter
for
den selvejende institution Horsens Bridgecenter

§ 1.
Institutionens navn er ”Horsens Bridgecenter”. Dens hjemsted er Horsens
kommune. Institutionen er selvejende.
§ 2.
Institutionens formål er at skabe gode fysiske rammer for bridgespillere i
Horsens kommune med respekt for de deltagende klubbers vedtægter og
formål, herunder varetagelse af undervisning af unge og ældre samt gennem turneringsspil at fremme kendskabet til og interessen for bridgespillet i
Horsens og omegn.
§ 3.
Institutionen er stiftet af Horsens Bridgeklub af 1931 og Bridgeklubben Ruder Es, der i maj måned 2017 er lagt sammen til Horsens Bridgeklub af
2017. De to stiftende klubber har ved stiftelsen kontant til institutionen indbetalt hver kr. 75.000,00 til brug ved etableringen. Midlerne forrentes ikke.
§ 4.
Såfremt der ved institutionens drift måtte forekomme overskud, der ikke anvendes til underskud på tidligere års regnskab eller til passende henlæggelser til istandsættelse, fornyelser, vedligeholdelse og lignende kan det anvendes til modernisering, montering eller udvidelse af de til institutionen hørende lokaler. De institutionen tilhørende likvide midler skal indsættes på bank
eller sparekassekonto lydende på institutionens navn eller anbringes i sådanne værdipapirer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

§5
Institutionens bestyrelse er bestyrelsen for Horsens Bridgeklub af 2017. Formanden for bestyrelsen i Horsens Bridgeklub af 2017 er ligeledes formand
for institutionen.
Formanden og næstformanden for Horsens Bridgeklub af 2017 udgør Horsens Bridgecenters forretningsudvalg.
Bestyrelsen kan supplere sig selv med personer med særlig fagkundskab
eller lignende. Disse medlemmer har ikke stemmeret.
Valgperioden går fra 1. maj til 30. april. Genvalg kan finde sted.
Kun personer, der er fyldt 18 år, kan udpeges til bestyrelsen.
Bestyrelsen er institutionens højeste myndighed og udøver denne på bestyrelsesmøderne. Over det på bestyrelsesmøderne passerede og vedtagne
føres en protokol, der underskrives af alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Af protokollen skal til enhver tid fremgå hvilke bestyrelsesmedlemmer
bestyrelsen består af.
§ 6.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst hvert kvartal, eller når mindst halvdelen
af bestyrelsens medlemmer finder anledning hertil.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker mindst med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig med angivelse af de punkter, som skal behandles.
Formanden fungerer som leder af forhandlingerne på møderne.
Beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmer er til
stede.
Til vedtagelse af beslutning om institutionens opløsning eller ændring af vedtægt kræves dog, at Horsens Bridgeklub af 2017 på en ekstraordinær generalforsamling har truffet beslutning herom.
Stemmeret på bestyrelsesmødet kan kun udøves ved personligt fremmøde
af bestyrelsesmedlemmet eller af en suppleant.

§ 7.
Bestyrelsen har den øverste myndighed i alle anliggender.
Forretningsudvalget kan træffe beslutning vedrørende alle ordinære forhold i
den daglige drift.
Bestyrelsen kan ansætte fornødent medhjælp til institutionens drift, herunder
evt. en kasserer eller vært.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionens regnskab er ført på ansvarlig
måde, samt at institutionens midler er sikkert forvaltede.
§ 8.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsaut. eller reg.
revisor eller en person, der opfylder habilitetskravene i fondslovens § 24 (lov
nr. 300 af 6.6.1984).
§ 9. Tegning og hæftelse
Horsens Bridgecenter tegnes over for tredjemand af forretningsudvalget.
Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000 eller ved lånoptagning kræves
dog underskrift af forretningsudvalget og kasserer i forening.
§10.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men institutionen kan yde vederlag for særligt omfattende arbejde.
Medlemmer af bestyrelsen eller den i § 3 nævnte forening har ingen andel i
institutionens formue eller i evt. overskud, der alene tilfalder institutionen.
§ 11.
I tilfælde af institutionens opløsning tilfalder institutionens nettoformue de
stiftende klubber, Ruder Es og Horsens Bridgeklub af 1931, disse klubbers
eventuelt sammenlagte organisation, Dansk Bridgeforbund eller anden almennyttig dansk forening.

§ 12
Ændringerne træder i kraft, når Horsens Bridgeklub af 2017 er stiftet. Hvis
klubben ikke er stiftet senest den 1. juli 2017, bortfalder nærværende vedtægtsændringer.
Horsens, den 28. april 2017
Således vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger i Ruder Es, den
25. april 2017 og i Horsens Bridgeklub af 1931 den 27. april 2017.
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