
 

 

 

VEDTÆGTER 

for 

”Fonden Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus” 

 

 

 

 

 

§ 1. 

Navn, formål og hjemsted. 

Fondens navn er ”Fonden Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus” 

Fondens hjemsted er Viborg kommune 

Fonden har til formål at erhverve og stå for driften (udlejning) af den tidligere Skelhøje Kro, 

således at den tidligere kro kan danne ramme om folkelig, kulturel aktivitet til gavn for 

beboerne i Skelhøje området. 

 

§ 2. 

Medlemmer og kapital. 

Fonden optager ikke medlemmer. 

Fondens kapital ved stiftelsen består af et kontant indskud på kr. 425.000,00, skriver 

firehundredetotifemtusinde kroner 00 ører fra fodboldforeningen Frem, Skelhøje, under 

afvikling. 

Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele. 

 



§ 3. 

Valg af bestyrelse. 

Fondens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf  

2 medlemmer udpeges af Skelhøje Borgerforening 

5 medlemmer udpeges af den gruppe af personer, der har stillet lånekapital til rådighed for 

fonden. 

Valgperioden er 2 år. I 2014 afgøres det ved lodtrækning, hvem der er på valg i 2015. 

Genvalg kan finde sted. 

Hvert år vælger hver valggruppe 1 suppleant, der er suppleant for bestyrelsesmedlemmer 

valgt i den pågældende gruppe. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 

Bestyrelsen kan antage en forretningsfører til at stå for den daglige drift, herunder for 

regnskabsføringen. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

  

   § 4. 

Hæftelse. 

Fondens bestyrelse hæfter ikke for fondens gæld. Fonden hæfter således alene med 

fondens aktiver. 

 

§ 5. 

Tegning. 

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog meddele formanden og 

forretningsføreren prokura. 

 

§ 6. 

Regnskab. 

Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december, dog første regnskabsår fra 

stiftelsen den 11. oktober 2001 til den 31. december 2002. 

Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor valgt af 

bestyrelsen. 

Revisor vælges for 1 år ad gangen. 

Fonden tilstiller Viborg kommune kopi af budget og regnskab til orientering. 



§ 7. 

Vedtægtsændring. 

Nærværende vedtægter kan ændres, når mindst 6 medlemmer af bestyrelsen stemmer 

herfor. 

Vedtægtsændringer skal godkendes af Viborg kommune. 

 

§ 8. 

Overskud. 

Fondens driftsoverskud anvendes primært til nedbringelse af fondens gæld samt 

vedligeholdelse og investering i de købte bygninger. 

Overskuddet derudover anvendes til, at huslejen nedsættes, således at der ikke 

fremkommer overskud, ud over hvad der er nødvendig til driften af fondens bygninger.  

 

§ 9. 

Opløsning. 

Til fondens opløsning kræves der beslutning herom vedtaget på samme måde som ved 

vedtægtsændringer. 

Ved fondens opløsning anvendes fondens formue til idrætslige eller kulturelle formål i 

Skelhøje-området. 

Anvendelse af formuen skal desuden godkendes af Viborg kommune. 

Nærværende fond er stiftet den 11. oktober 2001. 

Således ændret den 23.1 2002 

Således ændret den 3.12 2010 

Således ændret den 22.04 2014 
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