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Vedtægter for den selvejende institution 

Darum Kultur- og Fritidscenter 

§ 1 

(Hjemsted) 

Darum Kultur- og Fritidscenter har hjemsted i Darum Sogn, Esbjerg Kommune, Region Syd. 

 

§ 2 

(Formål) 

Darum Kultur- og Fritidscenters formål er at drive centret som ramme om fritidsaktiviteter af 

idrætslig, oplysende og kulturel art, herunder afholdelse af stævner, møder, kurser, fester, 

etc. 

§ 3 

(Finansiering) 

Den til Darum Kultur- og Fritidscenters oprettelse og drift fornødne anlægs- og driftskapital 

tilvejebringes gennem husindsamlinger, kontingenter, tilskud fra stat, region, kommune, 

offentlige og private institutioner, organisationer og virksomheder, optagelse af lån samt ved 

modtagelse af frivillig arbejdskraft m.v. 

§ 4 

(Medlemskab) 

Som medlemmer af Darum Kultur- og Fritidscenter kan optages foreninger, der er knyttet til 

området. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen. Nægtes optagelse skal spørgsmålet 

forelægges som første punkt på det næstfølgende ordinære repræsentantskabsmøde. 

Optagelse giver stemmeret til øvrige afstemninger på mødet. 

§ 5 

(Kontingent) 

Kontingentet fastsættes hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde. 
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§ 6 

(Bestyrelsen) 

Darum Kultur- og Fritidscenter ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 3 år 

ad gangen blandt de valgte repræsentanter og siddende bestyrelsesmedlemmer. I den først 

valgte bestyrelse sættes dog efter lodtrækning 2 medlemmer på valg efter 1 år, 2 

medlemmer efter 2 år og de sidste 3 medlemmer efter 3 år. 

Medlemmerne kan genvælges. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 3 uger efter det ordinære repræsentantskabsmøde 

og vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer 

og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

Dagsorden skal angives. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. 

Der føres beslutningsreferat på bestyrelsesmøderne, og referatet godkendes på 

førstkommende møde. 

Valgbare til bestyrelsen er personer over myndighedsalderen. 

 

§ 7 

(Regnskab og revision) 

Darum Kultur- og Fritidscenters regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal forinden det 

ordinære repræsentantskabsmøde være gennemgået og revideret af registreret revisor. 

Eventuelt overskud skal først anvendes til dækning af eventuelle tidligere underskud, 

henlæggelser, ekstraordinært afdrag på gæld og i øvrigt til bedste for Darum Kultur- og 

Fritidscenter. 

 

§ 8 

(Spiritusbevilling) 
Skal der søges spiritusbevilling i Darum Kultur- og Fritidscenter, skal der indhentes tilladelse 

fra bestyrelsen. 
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§ 9 

(Repræsentantskabet) 

Darum Kultur- og Fritidscenters højeste myndighed er repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet består af følgende antal personer, udpeget af nedenstående 

foreninger, nævn, råd samt skoler: 

 Darum IF:   8 repr. 

 Darum Børneby:  4 repr. 

 Darum Lokalråd:  2 repr. 

 FDF:   2 repr. 

 Jagtforeningen:  2 repr. 

 Darum Menighedsråd:  2 repr. 

 Darum Støtteforening:  4 repr. 

 Darum Motion:  2 repr. 

 Darum Sognearkiv:  2 repr. 

Ønsker en eller flere af de nævnte foreninger ikke at udpege medlemmer til 

repræsentantskabet, eller hvis en forening opløses, nedsættes repræsentantskabets 

medlemstal tilsvarende. 

Ved optagelse af en ny forening, selskab, nævn, råd eller lignende udvides 

repræsentantskabets medlemstal med 2. 

 

§ 10 

(Repræsentantskabsmøder) 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes senest 1 uge efter, at mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer eller 10 repræsentantskabsmedlemmer med angivelse af dagsorden 

har stilet skriftligt motiveret krav herom. 

Repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Foreløbig 

dagsorden skal angives. Endelig dagsorden, indeholdende indkomne forslag, udsendes 

senest 1 uge før mødet skal afholdes. 

Ved indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde skal kopi af årsregnskab udsendes 

senest samtidig med udsendelse af den endelige dagsorden. 

Dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde skal inde holde følgende punkter: 

1. Valg af stemmetællere og dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
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3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Budget for det kommende år fremlægges. 

7. Valg af bestyrelse  

8. Valg af 2 suppleanter 

9. Valg af registreret revisorer 

10. Eventuelt. 

Hver forening/institution/interessegruppe meddeler ved mødets start navnene på 

vedkommendes repræsentanter jævnfør antal. 

Hver repræsentant samt bestyrelsesmedlemmer har én stemme, og stemmeafgivelse kræver 

personlig nærværelse. 

Ved afstemning gælder almindelig simpelt stemmeflertal. 

Alle afstemninger foregår skriftligt såfremt ét medlem ytrer ønske herom.  

Afstemningen kan kun finde sted om de på dagsordenen angivne beslutningspunkter. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

repræsentantskabsmødet. 

Enhver borger i Darum Sogn kan deltage i repræsentantskabsmødet med taleret. 

Der skrives referat over det på repræsentantskabsmødet passerede. Referatet underskrives 

af dirigenten. 

 

§ 11 

(Vedtægtsændringer) 

Til ændring af Darum Kultur- og Fritidscenters vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de 

afgivne stemmer. 

§ 12 

(Opløsning) 

Til Darum Kultur- og Fritidscenters vedtægter kræves mindst 4/5 majoritet af de afgivne 

stemmer. Opløsning skal vedtages på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der 

skal afholdes med højst 4 ugers mellemrum. 

Hvis Darum Kultur- og Fritidscenter besluttes opløst eller overtages af offentlig myndighed, 

skal den eventuelle formue, tidligst efter 3 års binding, anvendes i Darum Sogn i bedst mulig 

overensstemmelse med Darum Kultur- og Fritidscenters formål. 
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Formuen administreres af et udvalg bestående af 6 medlemmer: 3 medlemmer fra Darum 

Landsbyråd, den længst siddende bestyrelsesformand samt 2 på det opløsende 

repræsentantskabsmøde valgte personer. Ved naturlig afgang af de fra centret valgte 

personer overgår administrationen løbende til Landsbyrådet. 

§ 13 

(Tegning og hæftelse) 

Darum Kultur- og Fritidscenter forpligtes ved underskrift af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, 

hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid tilhørende 

formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig 

hæftelse. 

 

 

 


