
 

Vedtægter for Ørbæk Midtpunkt 

§ 1 

Foreningens navn og hjemsted 

Den almennyttige forenings navn er:  Ørbæk Midtpunkt.  

Institutions hjemsted er: Langemosevej 5, 5853 Ørbæk, Nyborg Kommune 

  

§ 2 

Formål 

Ørbæk Midtpunkts formål er at drive, de af Nyborg Kommune ejede anlæg til brug for kultur, sport, 

fitness, sundhed og velvære. 

Afholde arrangementer, der kan tiltrække gæster og udøvere fra såvel lokalområdet som regionen. 

Desuden at kunne forestå servicefaciliteter i tilknytning hertil, f.eks. café, salgskiosk og 

administration. 

 

Ørbæk Midtpunkt kan også, efter bestyrelsens bestemmelser, benyttes til møder, udstillinger og 

lignende samt yde assistance, der er forenelig med centrets almindelige virke. 

 

Ørbæk Midtpunkt vil styrke rammerne for de frivillige kultur- og idrætsforeninger med vægt på 

fællesskab og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. 

 

Ørbæk Midtpunkt skal udbygges og udvikles til et multifunktionelt hus, der samler kultur-, 

sundheds- og idrætslige faciliteter, og i den forbindelse medvirke til at skabe sammenhængskraft og 

udvikling af lokalsamfundet. 

 

Ørbæk Midtpunkt vil gennem en indsats for samarbejde mellem byrådet, erhvervslivet, offentlige 

myndigheder, uddannelsesinstitutioner, faglige-, kulturelle- og idrætslige organisationer og 

turistforeninger medvirke til at fremme en fritids- og sundhedskultur i området. 

  

§ 3 

Medlem 

Stk. 1. 

Som medlem af den almennyttige forening Ørbæk Midtpunkt kan optages foreninger, institutioner 

og organisationer der er brugere af Ørbæk Midtpunkt, når de vedkender sig disse vedtægter, samt 

yder et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen. 

 

Stk. 2. 

Institutionens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede 

medlem kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling. 

 § 4 



Hæftelse 

Stk. 1. 

Ørbæk Midtpunkt er en almennyttig forening. 

 

Stk. 2. 

Ørbæk Midtpunkt må ikke eje fast ejendom. Alle idrætsfaciliteterne ejes af Nyborg Kommune. 

Nyborg Kommune skal godkende Ørbæk Midtpunkts optagelse af lån og indgåelse af leasingaftaler. 

 

Stk. 3. 

Foreningens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede 

forpligtigelser. Institutionen hæfter alene med den til enhver tid værende egenkapital. 

 

§ 5 

Generalforsamling og bestyrelse 

Stk. 1. 

Den almennyttige forening Ørbæk Midtpunkts højeste myndighed er generalforsamlingen. 

 

Stk. 2. 

Bestyrelsen består af 7 - 11 medlemmer. 2 udpeges af Nyborg Kommune for den periode, der er 

gældende for kommunalvalg. 

De øvrige 5 - 9 medlemmer vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen. 

Genvalg kan finde sted. 

Gennem valgene til bestyrelsen tilstræbes, at bestyrelsen samlet set besidder økonomiske, 

driftsmæssige, ledelsesmæssige og andre relevante kompetencer. 

 

Stk. 3. 

Ørbæk Midtpunkt Erhverv, Ørbæk Midtpunkt Motion og Ørbæk Midtpunkt Aktivitetsforening har 

hver èn plads i bestyrelsen. 

De 3 enheder indstiller til generalforsamlingen, hvem de ønsker skal repræsentere enheden i 

bestyrelsen. 

 

Stk.4 

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent   

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Aflæggelse af årsberetning 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

5. Fremlæggelse af  indeværende års budget 

6. Indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen: 

          a)I lige år vælges formand. 



          b)I lige år vælges 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer 

          c)I ulige år vælges 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer 

          Alle vælges for en 2-årig periode. 

          Ingen ansatte, i institutionen, kan vælges til bestyrelsen 

8. Valg af 0 - 2 suppleanter til bestyrelsen 

 

9. Eventuelt 

  

Stk.5. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. 

 

Stk. 6 

Fratræder et bestyrelsesmedlem, i valgperioden, indtræder en suppleant, hvis en sådan er valgt. På 

den førstkommende ordinære generalforsamling vælges et nyt bestyrelsesmedlem, som indtræder i 

bestyrelsen for resten af den fratrådtes valgperiode. Hvis formanden afgår under valgperioden, 

konstitueres næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. 

 

Stk. 7. 

Ordinær generalforsamling afholdes hver år senest 1. maj og skal annonceres i den lokale presse og 

på Ørbæk Midtpunkts hjemmeside, eller ved skriftlig indkaldelse til hvert enkelt af foreningens 

medlemmer med mindst 14 dages varsel. 

 

Stk. 8. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være 

formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Stk. 9. 

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. 

 

Stk. 10. 

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringer og 

udelukkelse af et medlem skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne, gyldige, stemmer for 

forslaget. (Blanke stemmer tæller ikke med.) 

Er der forslag til vedtægtsændringer skal dette tydeligt fremgå af dagsordnen til 

generalforsamlingen. 

 

Vedtægtsændringer skal godkendes af Nyborg Kommune 

 

Stk. 11. 

På generalforsamlingen kan man lade sig repræsentere således: 

  

Foreninger 

Ørbæk Midtpunkt Erhverv 

Ørbæk Midtpunkt Motion 

Ørbæk Midtpunkt 

3 repræsentanter/stemmer 

3 repræsentanter / stemmer 

3 repræsentanter / stemmer 

  



Aktivitetsforening 3 repræsentanter / stemmer 

Institutioner 

Organisationer 

3 repræsentanter/stemmer 

3 repræsentanter / stemmer 

  

 En fremmødt repræsentant kan kun afgive èn stemme ved hver afstemning. 

  

§ 6 

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 3 medlemmer, bestående af formand, næstformand 

samt 1 bestyrelsesmedlem. Den daglige leder af Ørbæk Midtpunkt er sekretær for 

forretningsudvalget. 

Formanden for bestyrelsen er formand for udvalget. 

Udvalget handler på bestyrelsens vegne i situationer, hvor det ikke er muligt at samle denne og skal 

på førstkommende bestyrelsesmøde orientere bestyrelsen om trufne beslutninger. 

Forretningsudvalget er den almennyttige forenings personaleudvalg. 

 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 

1/3 af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. 

 

Stk. 2. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget. Den 

indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling. 

  

§ 8 

Bestyrelsens arbejde og ansvar 

Stk. 1. 

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen fastsætter ud over 

vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 2. 

Til varetagelse af den daglige drift ansætter bestyrelsen den fornødne arbejdskraft. 

 

Stk. 3. 

Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg til at arbejde med vedtægtens virkeområder. Bestyrelsen 

fastsætter udvalgenes kommissorium. Beslutninger, der er truffet af sådanne udvalg, er under 

bestyrelsens ansvar. 

 

Stk. 4. 

Bestyrelsen holder møde mindst 1 gang i kvartalet, samt når formanden – eller i hans forfald 



næstformanden – finder det fornødent, eller når 3 af dens medlemmer forlanger det. Der føres 

protokol over det på møderne besluttede, som godkendes på det efterfølgende møde. 

 

Stk. 5. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller 

næstformand, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

  

§ 9 

Tegningsregel 

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 

formanden, eller i dennes fravær næstformanden. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Ved optagelse af lån forudsættes dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

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

 

§ 10 

Brugerudvalg 

Stk. 1. 

Brugerne af Ørbæk Midtpunkt kan nedsætte et eller flere brugerudvalg f.eks. inden for idræt, kultur 

og institutioner. Brugerudvalgene har alene udtaleret over for de beslutninger, som institutionens 

bestyrelse agter at træffe. 

 

Stk. 2. 

Brugerudvalgene og institutionens bestyrelse udarbejder i fællesskab en samarbejdsaftale, hvoraf 

det bl.a. fremgår, hvilke beslutninger brugerudvalgene har høringsret over for, inden institutionens 

bestyrelse træffer endelig beslutning. 

 

Stk. 3. 

Institutionens leder, formand eller bestyrelse kan deltage i brugerudvalgenes møder, såfremt 

brugerudvalget anmoder herom. 

  

§ 11 

Anvendelse af overskud m.v. 

Stk. 1. 

Foreningen er en almennyttig forening, og bestyrelsen skal drive Ørbæk Midtpunkt i 

overensstemmelse med vedtægterne på forsvarlig vis. 

 

Stk. 2. 

Eventuelt opsparet overskud på den løbende drift skal anvendes til virkeliggørelse af de i 

vedtægtens §2 anførte virkeområder af kulturel, idrætslig og almennyttig karakter. 

 



§ 12 

Årsregnskab og revision 

Ørbæk Midtpunkts bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser herom. Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen. 

 

 

Stk. 2. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

Stk. 3. 

Ørbæk Midtpunkts årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor 

vælges af bestyrelsen på ubestemt tid og fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny revisor i stedet. 

 

Stk. 4. 

Det reviderede årsregnskab skal af bestyrelsen fremsendes til Nyborg Kommune til orientering og 

godkendelse. Nyborg Kommune skal føre tilsyn med, at den almennyttige forenings vedtægter 

overholdes og aftaler i forbindelse med daglig drift og tilskud efterleves. 

 

 § 13 

Ophør 

Stk. 1. 

Beslutning om den almennyttige forening Ørbæk Midtpunkt`s ophør kan kun træffes på en, med det 

formål, særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med 2/3 majoritet af de afgivne 

gyldige stemmer – blanke tæller ikke med. 

 

Stk. 2. 

I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af 

institutionens formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almennyttige, idrætslige 

eller kulturelle formål i Nyborg Kommune. Beslutningen kræver, for at være gyldig, at spørgsmålet 

om anvendelsen dernæst har været forelagt og er blevet godkendt af Nyborg Kommune. 
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