
§ 9. Opløsning 
 

Opløsning ag den selvejende institution SG Huset kan ske, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede er til 
stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal der inden 14 dage 
med sædvanlig varsel indkaldes til en ny generalforsamling. Hvis også de 2/3 af de på denne 
generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er opløsningen vedtaget uanset hvilket antal 
stemmeberettigede, der er tilstede. 
Midler der måtte være til stede tilfalder Rasmus Mortensens Fond. 
 
 
Foranstående vedtægter er vedtaget den 20.4.2019 og afløser vedtægter for den selvejende institution 
SG Huset vedtaget den 13. maj 2013 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Formand SG Huset 
 
 
 
 
 
 _____________________________________ 
 Dirigent 
 
Foranstående vedtægter er forelagt ”Det store haludvalg” den    /         2019 
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§ 1. Navn 
 

SG Huset er en Selvejende institution beliggende på matr.nr. 23a, Ryttervej 70, 5700 Svendborg, med 
hjemsted i Svendborg Kommune 
 

§ 2. Formål 
 

Institutionens formål er at drive SG Huset til brug for gymnastik og anden indendørs sport samt 
mødelokaler. 
Institutionen skal forestå udlejning, det daglige tilsyn og driften i det hele taget, idet SG Huset, som det 
fremgår, er indstiftet som en selvejende institution som eneberettiget og ene forpligtende. 
Foran nævnte ”daglig drift og tilsyn” kan videregives og forvaltes af Forretningsudvalget i Svendborg 
Idrætscenter jævnfør §4. 
 

§ 3. Tilhørsforhold 
 

Den Selvejende institution SG Huset er tilknyttet det af Svendborg Kommune nedsatte haludvalg. 
 

§ 4. Samarbejdsaftale 
 

SG Huset har tiltrådt en samarbejdsaftale mellem: 
 
 Den selvejende institution Svendborg Idrætscenter 
 Den selvejende institution SG Huset 
 og Svendborg Kommune 
Se vedlagte bilag 
 

§ 5. Bestyrelse 
 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer: 
 Formand 
 Næstformand 
 Kasserer 
 Medlem 
 Medlem 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest én måned efter generalforsamlingen. 
Formanden for SG Huset er samtidig medlem af Svendborg Gymnastikforenings bestyrelse. 
Bestyrelsen har ledelsen af institutionen såsom den forretningsmæssige ledelse samt timefordelingen til 
faste brugere og forhold som ikke indgår i § 4. 
Beslutningssager træffes ved simpelt flertal. 
Institutionen tegnes af formanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. 
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§ 6. Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed og er, når den er lovligt indvarslet, altid 
beslutningsdygtig. 
Der afholdes en årlig generalforsamling i marts eller april måned. Der indkaldes med mindst 3 ugers 
varsel og bekendtgøres i de elektroniske medier, samt ved opslag i SG Huset. 
Generalforsamlingen udgøres af Svendborg Gymnastikforenings medlemmer over 18 år. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 
dage før mødet. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
  
 1: Tilkendegivelse af de fremmødte repræsentanter 
 2: Valg af dirigent / -referent / -stemmetællere 
 3: Bestyrelsens beretning 
 4: Fremlæggelse af regnskab 
 5: Orientering om budgettet 
 6: Indkomne forslag 
 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
   Der skal vælges 3 i ulige år og 2 i lige år 
 8: Valg af Suppleanter 
 9: Evt. 
Valg til bestyrelsen gælder i 2 år. Valg af suppleanter gælder for 1 år. 
 
En ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 
af SG's valgbare medlemmer begærer dette. 
 

§ 7. Regnskab 
 
Institutions regnskabsår følger kalenderåret (1. januar - 31. december) 
Revisionen foretages af Kommunens Revisionsafdeling eller af en statsautoriseret / registreret revisor. 
Institutions budgetter og regnskab skal indenfor nærmere angivne frister , hvert år indsendes til 
godkendelse i Svendborg Byråd. 
 

§ 8. Vedtægtsændring 
 
Ændring af disse vedtægter kan ske efter afstemning på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 
Vedtægtsændringer skal derefter, for at være gyldige, godkendes af det fagudvalg i Svendborg 
Kommune, hvorunder SG Huset henhører. 
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