VEDTÆGT
for

Den selvejende Institution

Østsidefonden
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§1
Fondens navn er ” Østsidefonden ”
Fondens hjemsted er Brønderslev Kommune.
Fonden er stiftet af
Øster Brønderslev Idrætsforening,
Øster Brønderslev Borgerforening,
Østsidehallen og
Menighedsrådene for Øster Brønderslev – Hallund.

§2
For de forpligtelser, som fonden ved dennes bestyrelse påtager sig, hæfter alene fondens formue.

§3
Fondens formål er at opføre Samlingshuset og andre fritidsanlæg i Øster Brønderslev og i
lokalområdet, der omfatter kirkesognene Øster Brønderslev - Hallund.
Fonden forestår tillige driften af de anlæg, der vil blive omfattet af ”Østsidefonden ”
Fonden står for udlejningen af fondens anlæg til foreninger og sammenslutninger i lokalområdet
samt til personer, der ønsker at leje faciliteterne, der hører under ”Østsidefonden”.

§4
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Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen af fonden kr. 275.000, der indbetales af Østsidehallen
Endvidere udgør grundkapitalen, hvad der senere måtte blive tilført gennem stifterne og ydet som
donationer fra anden side. Derudover, hvad der efter bestyrelsens vedtagelse fra den daglige drift
kan blive overført til grundkapitalen.

§5
Menighedsrådene har den fulde brugsret til præstekontoret samt birum, ligesom ØBI har den fulde
brugsret over Cafe-køkkenet, medens storkøkkenet som samlingssalen er underlagt fonden.
Ønsker menighedsrådene og ØBI ikke at gøre brug af ovenstående lokaler går driften af disse ind
under fonden
Menighedsrådene har ret til at bruge samlingssalen op til 25 % af tiden til sine folkekirkelige
aktiviteter. De øvrige stiftere har tilsammen på samme vis ret til 25 % af tiden til sine aktiviteter.
Der er i øvrigt ikke tillagt stifterne særlige rettigheder.

§6
Fondens øverste myndighed er en bestyrelse på seks medlemmer, der udpeges således:
a. Øster Brønderslev Idrætsforening udpeger et medlem
b. Øster Brønderslev Borgerforening udpeger et medlem.
c. Østsidehallen udpeger et medlem
d. Menighedsrådene for Øster Brønderslev – Hallund udpeger tilsammen et medlem.
e. Desuden udpeges der på et årligt borgermøde for alle myndige borgere i lokalområdet, der
omfatter kirkesognene Øster Brønderslev – Hallund, et medlem, der vælges for to år af
gangen. Det årlige borgermøde afholdes inden udgangen af november måned.
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§7
Bestyrelsen udpeges for to år ad gangen, og bestyrelsesperioden følger kalenderåret.
Bestyrelsesperioden for de af Idrætsforeningen og Menighedsrådene udpegede medlemmer
begynder 1. januar i lige år, mens bestyrelsesperioden for medlemmer udpeget af Borgerforeningen
og Østsidehallen begynder 1. januar i ulige år.
Hvert år vælges på borgermøde inden udgangen af november for en periode på to år en borger fra
lokalområdet, der omfatter kirkesognene Øster Brønderslev - Hallund.
De i § 6 nævnte organer skal senest 1. december inden en bestyrelsesperiodes udløb skriftligt
underrette fonden, hvem der er udpeget som bestyrelsesmedlemmer for den kommende to års
periode.
Genvalg kan finde sted.

§8
På det første bestyrelsesmøde, der skal afholdes umiddelbart efter kalenderårets begyndelse,
konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og er ansvarlig for, at fonden ledes i
overensstemmelse med formålsparagraffen, at der udarbejdes budgetter, at det årlige regnskab føres
forskriftsmæssigt, samt at fondens revisor meddeles alle nødvendige oplysninger for udarbejdelse af
årsregnskab.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder
formanden eller næstformanden er til stede.
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Bestyrelsens beslutninger træffes med stemmeflertal, og formandens stemme er ved stemmelighed
afgørende.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang i kvartalet, når formanden finder det fornødent, eller når
et bestyrelsesmedlem overfor formanden fremsætter skriftligt ønske herom.
Bestyrelsens møder indkaldes med mindst otte dages forudgående varsel.
Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

§9
Fonden tegnes i forening af fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller
næstformanden.
Bestyrelsen kan meddele direktør eller forretningsfører prokura.

§10
Bestyrelsen kan ansætte en direktør eller forretningsfører, der har den daglige ledelse af fonden,
efter bestyrelsens retningslinjer, herunder ansættelse og afskedigelse af personale.

§11
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
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Årsregnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt forsynes med revisors
påtegning

§12
Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen for to år ad gangen valgt registreret eller
statsautoriseret revisor.

§13
Bestyrelsen er fritstillet med hensyn til hvilke af de i formålsparagraffen nævnte formål, årets
overskud skal anvendes til
Bestyrelsen kan beslutte at foretage rimelige henlæggelser af overskuddet til konsolidering.

§14
Såfremt fonden opløses tilfalder fondens midler børne- og ungdomsformål herunder folkekirkelige
aktiviteter indenfor fritidslivet i Øster Brønderslev og lokalområdet omkring Øster Brønderslev ( =
kirkesognene Øster Brønderslev – Hallund ). 25 % af fondens midler skal ved opløsning af fonden
bruges på kirkelige aktiviteter i området.
Ophævelse af fonden og fordelingen af fondens midler skal godkendes af bestyrelsen. Dette kræver
at 2/3 af bestyrelsens medlemmer på to uafhængige møder godkender ophævelsen og fordelingen af
fondens midler. Dette skal efterfølgende godkendes af fondsmyndigheden.

§15
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Vedtægtsændringer træffes af bestyrelsen. Det kræver, at 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer
herfor. Vedtægtsændringerne skal tiltrædes af Aalborg Stiftsøvrighed. Fondsmyndigheden skal
godkende ændringen.

Øster Brønderslev d. 6. december 2010.

Bestyrelsen for Østsidefonden

Birgit Søndergaard

Gitte Christiansen

Pia Christensen

Anders Bentsen

Bente Børjeson

Kurt Thomsen

Side 7 af 7

