Aalborg Bowlinghal’s Fond af 16/3 1970
Fondens Vedtægter, Side 1

§1

Navn og hjemsted

Stk. 1

Fondens navn er Aalborg Bowlinghal's Fond af 16/3 1970

Stk. 2

Fonden har hjemsted i Aalborg Kommune på adressen Løvvang Bowling Center, Løvbakken 8, 9400 Nørresundby.

§2

Fondens stiftere

Stk. 1

Fonden er stiftet den 16/3 1970 af følgende bowlingklubber:
AOS, Chock, Cimbrer, Dennis, Five o’Clock, Flipper, Hvalen, Kvik, Lady Strike,
MBC, Split, Stenhuset, Strike, Sundby og The Gunners.

Stk. 2

Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med
stiftelsen.

Stk. 3

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

§3

Fondens formål

Stk. 1

Fonden har til formål på en økonomisk og sportslig forsvarlig måde at drive
bowlinghal i Aalborg Kommune, for tiden ”Løvvang Bowling Center”, samt drive restauration i forbindelse hermed.

Stk. 2

Såfremt driften medfører overskud, skal dette anvendes til den videre drift
samt investering i Fondens bowlingcenter.

§4

Økonomiske forhold

Stk. 1

Fondens grundkapital udgør 300.000 kr. Kapitalen er tilvejebragt ved overførsel fra frie reserver.

Stk. 2

For Fondens forpligtelser hæfter i enhver henseende alene Fondens formue;
ikke de stiftende bowlingklubber eller deres medlemmer, ikke bowlingcentrets
abonnenter eller deres medlemmer og ikke bestyrelsens medlemmer.

§5

Regnskab og revision

Stk. 1

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Fonden skal benytte en statsautoriseret revisor med adresse i Danmark.

Stk. 3

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger, beholdninger og bilag,
og kan desuden forlange supplerende oplysninger og materiale efter behov.

Stk. 4

Det færdigreviderede regnskab skal være modtaget fra revisor senest ved udgangen af marts måned.

Stk. 5

Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens årsregnskabsmøde, men er der
enighed blandt alle medlemmer af bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke
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er påkrævet, og er revisor enig heri, har revisor ikke pligt til at deltage. En
beslutning herom skal fremgå af forhandlingsprotokollen.
Stk. 6

Revisor har pligt til at deltage i et bestyrelsesmøde, hvis blot ét medlem af
ledelsen anmoder herom.

§6

Fondens ledelse

Stk. 1

Fonden ledelse udgøres af en bestyrelse og en direktør.

Stk. 2

Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer, nærmere bestemt en formand, en
næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3

Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse. Direktørens beføjelser fastlægges af bestyrelsen i en ansættelseskontrakt.

§7

Bestyrelsens konstituering

Stk. 1

Alle bestyrelsesmedlemmer har en udpegningsperiode på to år. Genudpegning
kan finde sted, såfremt et flertal af den øvrige bestyrelse træffer beslutning
herom.

Stk. 2

Udpegning og/eller genudpegning af bestyrelsesmedlemmer finder sted på
årsregnskabsmødet som følger: 2 medlemmer udpeges eller genudpeges i de
lige år, 3 medlemmer udpeges eller genudpeges i de ulige år.

Stk. 3

Bestyrelsen kan, såfremt et medlem afgår i utide, udpege et nyt medlem af
bestyrelsen på andre møder end årsregnskabsmødet. I så tilfælde vil det nyudpegede bestyrelsesmedlems udpegningsperiode være identisk med den resterende udpegningsperiode for det afgående bestyrelsesmedlem.

Stk. 4

På årsregnskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

Stk. 5

Et bestyrelsesmedlem kan være medlem af en af bowlingcentrets abonnenter,
men et sådant medlemskab er ikke en forudsætning for en udpegning. Mindst
to medlemmer af bestyrelsen bør være personer med kvalifikationer, der er
attraktive for Fonden.

Stk. 6

Efter det konstituerende bestyrelsesmøde, og i andre situationer, hvor nye
bestyrelsesmedlemmer udpeges, informeres alle abonnenter om bestyrelsens
sammensætning og konstituering.

§8

Bestyrelsens virksomhed

Stk. 1

Bestyrelsen har det fulde ansvar for Fondens virksomhed og træffer alle beslutninger på Fondens vegne.

Stk. 2

Beslutninger, der er vedtaget af bestyrelsen på lovlig vis, forpligter Fonden.

Stk. 3

Bestyrelsen er bemyndiget til på Fondens vegne at oppebære alle indtægter
og afholde de udgifter, der er forbundet med Fondens virksomhed, om fornø-
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dent ved at optage lån mod sikkerhed i Fondens formueværdier.
Stk. 4

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om
udførelsen af bestyrelsens opgaver. Forretningsordenen revideres én gang årligt på det første møde i kalenderåret.

Stk. 5

Bestyrelsen skal udarbejde en redegøre for, hvorledes den forholder sig til de
anbefalinger, der gives af Komitéen for god Fondsledelse. Redegørelsen revideres én gang årligt på det første møde i kalenderåret.

Stk. 6

Fondens vedtægter kan ændres af bestyrelsen, dog således at alle ændringer
skal forelægges Erhvervsstyrelsen til godkendelse.

§9

Bestyrelsesmøder

Stk. 1

Formanden har ansvaret for, at bestyrelsen holder møde, når det skønnes
nødvendigt, dog skal der som minimum afholdes 2 bestyrelsesmøder i foråret
og et bestyrelsesmøde i efteråret.

Stk. 2

Et medlem af ledelsen, revisor, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen
som registreringsmyndighed kan desuden forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 3

Årsregnskabsmødet afholdes hvert år i april måned. På mødet godkendes fondens årsrapport, der foretages udpegning og genudpegning af bestyrelsesmedlemmer og der vælges en revisor.

Stk. 4

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en forhandlingsprotokol, der
underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5

Et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til
at få sin mening indført i forhandlingsprotokollen.

Stk. 6

Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det
omfang det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens arbejde.

§ 10

Tegningsret og prokura

Stk. 1

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.

Stk. 2

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11

Årlige informationsmøder

Stk. 1

Én gang årligt, normalt i andet kvartal, afholdes et informationsmøde for alle
abonnenter i Løvvang Bowling Center, der i henhold til Stk. 2 opfylder kriteriet for at kunne deltage i mødet.

Stk. 2

Enhver abonnent, der har tegnet et baneabonnement, hvis omfang i perioden
fra sæsonstart i august indtil udgangen af februar måned det efterfølgende
år, udgør mindst 40 banetimer, har ret til at deltage i informationsmødet med
maksimalt 2 deltagere.

Stk. 3

På informationsmødet behandles emner som Fondens økonomi, bowlingcen-
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trets tilstand, kommende planer og andre aktuelle emner af betydning for såvel abonnenter som bowlingcentrets drift.
Stk. 4

Informationsmødet vil desuden indeholde en spørgerunde, hvor abonnenterne
får mulighed for at spørge bredt om de emner, der aktuelt måtte være oppe i
tiden af relevans for bowlingcentrets situation og fortsatte udvikling.

§ 12

Likvidation

Stk. 1

Bestyrelsen kan, under iagttagelse af Lov om Erhvervsdrivende Fonde, træffe
beslutning om frivillig opløsning ved likvidation.

Stk. 2

I tilfælde af Fondens opløsning anvendes Fondens formueværdier, efter at alle
gældsforpligtelser er indfriet, til fremme af idrætslige formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Vedtægterne er senest ændret af bestyrelsen den 11. december 2018.
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