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§ 1 Navn og hjemsted 
 Institutionens navn er Den Selvejende Institution "BOWLINGHALLEN VIBORG" 
 med hjemsted i Viborg Kommune. 
 
§ 2 Formål 
 Institutionens formål er, at udleje og drive de i Tinghallen installerede bowlingbaner på 

en økonomisk og sportslig forsvarlig måde, således at den organiserede bowlingsport 
kan trives og udvikles på alle plan. 

 Institutionen indgår lejemål af de lokaler, hvori banerne er installeret, samt tilstødende 
nødvendige lokaler. 

 
§ 3 Hæftelse og tegning 
 Institutionen er selvejende, således at institutionens formue – nuværende som fremtidig 

- ikke tilhører nogen forening eller person, ej heller i tilfælde af institutionens opløsning.   
 For institutionens forpligtelser hæfter alene institutionen, således at der for Institutionens 

forpligtelser ikke er noget personligt eller solidarisk ansvar for nogen person eller 
forening eller Viborg Kommune, ud over de tilfælde, hvor kautions- eller 
garantiforpligtelse direkte er påtaget. 

 Institutionen tegnes enten af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af formanden og 
den daglige leder. 

  
§ 4 Formueforvaltning 
 Bestyrelsen drager omsorg for, at institutionens likvide pengebeholdning indsættes på 

institutionens navn i et pengeinstitut. 
 
 



§ 5 Regnskab og revision 
 Institutionens regnskabsår er kalenderåret. 
 
§ 6 Den af bestyrelsen udpegede økonomiske administrator varetager på 
 institutionens vegne alle økonomiske transaktioner og fører de fornødne 
 regnskaber. Pågældende er ansvarlig overfor bestyrelsen.  
 
§ 7 Regnskabet kontrolleres af en af bestyrelsen udvalgt statsautoriseret 
 eller registreret revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
 Regnskabet til stiles revisoren senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. 
 
§ 8 Repræsentantskabet 
 Repræsentantskabet er institutionens højeste myndighed. 
 Medlemmer til repræsentantskabet vælges således: 

Bowlingklubber, der er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund (DBwF) gennem Viborg 
Kredsen. 

 Viborg Firmaidræt 
 Klub 84 
 Ældre Sagen Viborg  

Viborg Kommune, der enten selv kan stille eller videregive til Viborg Idrætsråd eller 
lignende organisation. 

 Ovenstående kan hver stille med 3 repræsentanter. 
 
 

§ 9 Valg til repræsentantskabet sker for en 1-årig periode. 
Institutionens bestyrelse opfordrer inden 1. februar de valgberettede foreninger til at 
vælge repræsentantskabsmedlemmer for det kommende år. 
De valgberettigede foreninger skal herefter anmelde de valgte 
repræsentantskabsmedlemmer med angivelse af navn, adresse og tlf.nr. til bestyrelsens 
formand senest den 1. marts. 
Overskrides anmeldelsesfristen kan de pågældende mandater fortabes indtil næste 
repræsentantskabsanmeldelse. 
Som repræsentantskabsmedlem kan kun vælges personer, der er personlig myndig og 
som er medlem af den udvælgende forening. Undtaget herfor er  

 dog de i § 8 punkt nævnte repræsentanter for Viborg Kommune. 
Referat af repræsentantskabsmødet indføres i institutionens forhandlingsprotokol, der 
underskrives af dirigenten og bestyrelsen. 
 

 
§ 10 Ordinært repræsentantskabsmøde 

 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i april måned. 
 Indkaldelse sker ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 2 ugers varsel. 

Indkaldelse sker skriftlig/mail til de anmeldte repræsentanter og Viborg Kommune 
omfattende dagsorden. 
  



 
§ 11 Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges ved almindelig flertal. 

Alle beslutninger og alle valg afgøres ved almindelig flertal med undtagelse af 
beslutninger om vedtægtsændringer jfr.§ 21. 
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre blot en repræsentant kræver 
skriftlig afstemning. 

 
§ 12 Repræsentantskabsmøderne er beslutningsdygtige, når de er indkaldt 
 med lovlig varsel, uden hensyn til de mødtes antal. 

 
§ 13 Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde  
 følgende punkter: 
 1.   Mandaternes prøvelse. 
 2.   Valg af dirigent. 
 3.   Formandens beretning. 
 4.   Regnskab. 
 5.   Indkomne forslag. 
 6.   Valg til bestyrelsen jvf. § 15, § 16 og § 17. 
        (formand, sekretær, 1-3 menige medlemmer). 
 7.   Eventuelt. 

 
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5 skal være bestyrelsens formand i hænde 
senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. 
 

§ 14 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter 
det, eller når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer begærer det med 
angivelse af dagsorden. 
Indkaldelsesmåde samt afstemninger er den samme, som er gældende for ordinært 
repræsentantskabsmøde. 

 Indkaldelse sker ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 1 uges varsel. 
 
§ 15 Bestyrelsen 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, bestående af formand og 
sekretær samt 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer, der vælges på 
repræsentantskabsmødet. Hver klub/forening, som nævnt i §8 kan maksimalt være 
repræsenteret med et medlem i bestyrelsen. 

 Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 
 Fuldtids ansat personale i institutionen kan ikke vælges til bestyrelsen. 
 
§ 16 Alle valg til bestyrelsen gælder for 1 år. 
 
§ 17 Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for en et -årig periode. 
 Fuldtids ansat personale i institutionen, kan ikke vælges som suppleanter. 

 



§ 18 Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer ønsker det. 

 
§ 19 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en forhandlingsprotokol og referat heraf 

udsendes til klubberne. 
 
§ 20 Daglig ledelse 
 Til at forestå den daglige ledelse, kan bestyrelsen udpege et forretnings- 
 udvalg, eller en daglig leder, der er ansvarlig overfor bestyrelsen. 
  Der kræves ikke noget tilhørsforhold, hverken til bestyrelsen eller de i  
 § 8 pkt. A nævnte foreninger, for disse personer. 

Forretningsudvalget eller den daglige leders ansvarsområde vil/kan være den sportslige 
ledelse, økonomi/regnskab og administrativ koordinering. 

 
§ 21 Vedtægtsændringer / opløsning 
 Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med 2/3 af de afgivne stemmer. 

 
§ 22 Opløsning af institutionen kan kun ske, såfremt 2/3 af de afgivne 
 stemmer på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 
 1 måneds mellemrum, går ind herfor. 
 I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle værdier, når skyldige poster er 
 udlignet, den organiserede bowlingsport i Tinghallen. 

 
§ 23 Institutionen er stiftet den 7. maj 1985. 
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