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§ 1 Navn, hjemsted mv. 

1.1. Fondens navn er Midtpunktet Thyholm (fond). 

1.2 Fonden har hjemsted på Thyholm i Struer Kommune.  

 

§ 2 Formål 

2.1 Fondens formål er at drive og administrere ”Midtpunktet Thyholm” og i den for-

bindelse,  

2.1.1 at tilbyde et bredt og varieret kultur- og foreningsliv, 

2.1.2 at skabe et mødested, hvor borgere og foreninger er aktive hver for sig bliver in-

spireret af hinanden – og hvor hver forening med sine styrker bidrager til aktivite-

ter på et højere niveau, og  

2.1.3 at skabe et mødested, som ved markante arrangementer af høj kvalitet kan vise 

omverdenen vejen til Struer Kommune og til Thyholm for borgere og foreninger 

og inspirere til samarbejde mellem foreninger, mellem borgere, mellem borgere 

og foreninger – og mellem skole, borgere og foreninger. 

 

§ 3 Kapitalforhold mv. 

3.1 Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 300.000, hvilket beløb er indskudt 

kontant af stifteren, ”Thyholm Hallen”. Fonden har ikke i forbindelse med stiftel-

sen overtaget andre værdier end kontanter. 

3.2 Fondens økonomiske grundlag er i øvrigt offentlige tilskud, indtægter ved driften 

af Midtpunktet Thyholm samt eventuelle tilskud fra privat side. 

3.3 Fondens midler anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 

 

§ 4 Bestyrelsen. 

4.1 Fonden ledes af en bestyrelse på  5 - 9 medlemmer – i det daglige kaldet center-

rådet -  der udpeges således:  

4.2 a. 1 personer - skolelederen på Thyholm Skole eller en af denne udpegede 

substitut fra skoleledelsen. 

 b 1 person vælges af de musik- og teaterforeninger, som er hjemmehørende i 

Thyholm området.  

Indstilles flere kandidater, foretager de under punkt a, c og d valgte valget. 

Indstilles ingen kan a, c og d udpege 1 person.  

 c 2 personer vælges af idræts og gymnastikforeninger hjemmehørende i Thy-

holm området.  

Indstilles flere end 2 kandidater, foretager de under punkt a, b og d valgte  

valget.  

Indstilles ingen kan a, b og d udpege 1 person, hvis dette ikke er muligt, 

vælges kun 1 herfra. 

 d 2 medlemmer vælges af den afgående bestyrelse.  

 e  1 medlem vælges på Fondens Årsmøde af de tilstedeværende, som er bru-

gere af Midtpunktet. Årsmødet skal afholdes før d. 1. juni 

Ønsker ingen at blive valgt på Årsmødet, kan bestyrelsen reduceres til 6 

medlemmer. 
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         f  Bestyrelsen kan ved behov indsupplere 2 bestyrelsesmedlemmer. 

4.3 Årsmødet: 

Årsmødet indkaldes med 14 dages varsel ved offentliggørelse på Midtpunk-

tets hjemmeside. 

Forslag til Årsmødet modtages med mindst 8 dages varsel. 

 På Årsmødet vælges en dirigent, som afgør alle forhold vedr. afholdelse af 

årsmødet herunder valg. 

Der er skriftlig afstemning på årsmødet. 

4.4 Bestyrelsesmedlemmer udpeges eller vælges for 4 år ad gangen. Dog således at 

halvdelen udskiftes i midten af perioden. Første gang trækkes der lod om dette. 

 

Genudpegning og genvalg kan finde sted. 

Alle nye medlemmer indtræder d. 1. i måneden efter Årsmødet. 

4.5 Bestyrelsen konstituerer sig hvert 2. år. 

4.6 Bestyrelsen vælger en formand, en næstformand og en sekretær. Bestyrelsen er 

sammen med direktøren ansvarlig for fondens drift, herunder overholdelse af 

budget og aktivitetsplan.  

4.7 Bestyrelsesmøde holdes mindst 4 gange årligt, eller når formanden eller mindst 3 

medlemmer ønsker det. 

4.8 Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med mindst 8 dages varsel med 

angivelse af dagsorden. Varslet kan dog forkortes i påtrængende tilfælde med 2/3 

del af bestyrelsens accept. 

4.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, herunder formanden eller 

næstformanden, er til stede. 

4.10 Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelig-

hed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens, stemme afgørende. 

4.11 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstede-

værende bestyrelsesmedlemmer efter hvert møde. Et bestyrelsesmedlem eller en 

direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ind-

ført i protokollen. 

4.12 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller per-

soner, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, 

som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbej-

dets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte per-

soner ved ægteskab eller fast samlivsforhold. Bestyrelsen kan endvidere ikke lade 

fonden yde lån eller stille sikkerhed for lån til de nævnte personer. 

 

4.13 Fondens direktør deltager i bestyrelsens møder, og drager omsorg for, at besty-

relsens beslutninger føres ud i livet. 

4.14 Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgs-

mål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller om søgsmål mod den 

pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod 

tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være 

stridende mod fondens. 

4.15 Bestyrelsen godkender fondens budget og aktivitetsplan samt regnskab og årsbe-

retning. 

4.16 Bestyrelsesmedlemmer og fondens direktør har tavshedspligt, og de må således 

ikke ubeføjet røbe, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. 
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4.17 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

 

§ 5 Tegningsregel. 

5.1 Fonden tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller næstfor-

manden, af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 

5.2 Bestyrelsen kan meddele prokura – enkel eller kollektiv. 

 

§ 6 Daglig ledelse. 

6.1 Bestyrelsen antager en direktør af fonden. Bestyrelsen og direktøren forestår le-

delsen af fondens anliggender. Bestyrelsen træffer beslutning, hvorvidt direktøren 

skal anmeldes som direktør for fonden. 

6.2 Nærmere bestemmelse om fordelingen af ledelsesansvaret træffes ved den af be-

styrelsen med lederen oprettede kontrakt og/eller ved vedtagelse af forretnings-

orden eller på anden betrykkende skriftlig måde. 

 

§ 7 Hæftelse 

7.1 Fonden hæfter alene ved sin formue for de forpligtelser, som den lovlige ledelse 

og bestyrelsen pådrager den.  

 

§ 8 Regnskab og overskudsanvendelse. 

8.1 Fondens budget- og regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 1. regnskabsår 

løber fra stiftelsen til 31. december 2004. 

8.2 Med fradrag af henlæggelser efter § 8.3 påhviler det bestyrelsen at anvende årets 

overskud til fondens formål, jfr. § 2. Anvendelsen kan udskydes til et senere 

regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål. 

8.3 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering 

af fondens formue.  

§ 9 Revision 

9.1 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget registreret eller statsautoriseret 

revisor. 

 

§ 10 Vedtægtsændringer og opløsning mv. 

10.1 Vedtægterne kan kun ændres, hvis ændringsforslagene vedtages med mindst 2/3 

flertal på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med mindst én må-

neds mellemrum. Dette gælder tillige ved forslag om fondens ophævelse og likvi-

dation. 

10.2 Ved opløsning skal fondens nettoformue anvendes til beslægtede formål i Thy-

holmområdet eller andre fritids formål eller kulturelle formål i Thyholm området 

efter indstilling fra den sidst afgående bestyrelse til Kommunalbestyrelsen. 
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I bestyrelsen for Midtpunktet Thyholm (fond) 

 

 

 

_______________         _____________       ___________       ____________ 

Oluf Vestergaard            John Christoffersen        Hans Østergaard      Mikael Andersen

  

 

 

 

  

_______________     _____________          _____________       ___________ 

Karen Magrethe Bjerregaard    Anette S. Pedersen     Elsemarie Lauesen    Claus Rokkjær 

 

 

 

 

_______________ 

Erik Risum 

 

 

 

 

Hvidbjerg d. 12. juni 2014 

 

 

1. Vedtægterne er revideret som følge af kommunalreformen. Ændringerne er ved-

taget af bestyrelsen den 3. marts 2008 og den 7. april 2008 jfr. § 10. 

2. Vedtægterne er revideret ved enstemmig beslutning i bestyrelsen på møderne 

den 18. december 2009 og den 18. januar 2010 og 24. marts 2014 jfr. § 10. og 

igen 12. juni 2014 på baggrund af ønskede ændringer fra Erhvervs og selskabs-

styrelsen. 


