
Vedtægter for Rødding Centret 

Opdateret på repræsentantskabsmødet 28 marts 2019 

 

§ 1 

Institutionens navn er Rødding Centret, der er en selvejende institution,  

hvis hjemsted er Vejen Kommune. 

§ 2 

Rødding Centret har til formål at drive idrætsfaciliteter samt kommunalt ejet kulturhus i Vejen 

Kommune, beregnet til brug for alle kommunens beboere og disses foreninger. 

§ 3 

Som medlem af den selvejende institution Rødding Centrets repræsentantskab optages følgende: 

• 3 personer fra hver af de foreninger, der er støtteberettiget i Vejen Kommune,  
og har faste træningstimer i idrætsdelen.  

 

• 3 personer fra hver af de andre foreninger der efter bestyrelsens indstilling 
 er godkendt af repræsentantskabet.  

 

• 3 personer fra hver af følgende:  
Biblioteket, Biografen, Ungdomsværestedet, Lokalhistorisk forening og IT-huset  

 

• 1 person valgt af og fra Vejen Byråd  
 

• De af repræsentantskabet valgte medlemmer til bestyrelsen. 

Tilgang og afgang af repræsentantskabsmedlemmer skal godkendes årligt på det ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

§4 

Rødding Centrets repræsentantskabsmedlemmer har ingen andel i Rødding Centrets formue eller i 

eventuelt overskud, der alene tilfalder Rødding Centret, ligesom alene Rødding Centret hæfter for 

gældsforpligtelser og for eventuelt driftsunderskud. 

§ 5 

Rødding Centrets anliggender varetages af repræsentantskabet og af bestyrelsen. 

§ 6 

Repræsentantskabet er Rødding Centrets højeste myndighed. 

§ 7 

Repræsentantskabet dannes i.h.t. § 3. 

Det påhviler bestyrelsen at føre et medlemskartotek over repræsentantskabet og de personer der 

er valgt til at repræsentere de godkendte repræsentanter. 
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De foreninger mv. der har valgte personer i repræsentantskabet skal før afholdelse af 

repræsentantskabsmødet, og senest 10 marts, modtage dagsorden til repræsentantskabsmødet.  

 

Der må deltage op til 3 personer fra hver forening og navnene oplyses, senest ved fremmødet på 

repræsentantskabsmødet. 

Èn person kan ikke repræsentere mere end én forening! 

Ansatte ved de i Rødding Centret værende institutioner, såvel selvejende som kommunale, kan 

ikke vælges til bestyrelsen eller repræsentantskabet. 

§ 8 

Ordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned.  

 

I øvrigt skal repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¼ af 

repræsentantskabsmedlemmerne finder det fornødent og motiverer formålet for mødet.  

 

Repræsentantskabet indkaldes af formanden med 14 dages varsel ved brev/e-mail, og med 

angivelse af dagsorden, dato, tid og sted for mødet.  

 

Repræsentantskabet træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er 

fastsat for særlige forhold i disse vedtægter. 

Hver repræsentant har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Bestyrelsen kan til repræsentantskabsmøder invitere gæster uden stemmeret. 

Dagsorden for de ordinære møder, skal mindst indeholde følgende punkter: 

1.   Valg af 3 stemmetællere, dirigent og udpegning af protokolfører 

2. Godkendelse af repræsentanter 

3. Formanden aflægger årsberetning 

4. Centerlederen aflægger beretning for centrets drift, herunder den fremtidige drift 

5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 

6. Fremlæggelse af indeværende års budget 

7.  Indkomne forslag 

8. Repræsentantskabet vælger hvert år 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen 

9. Repræsentantskabet vælger to suppleanter for 1 år ad gangen 

10. Eventuelt 

Forslag, der af repræsentantskabsmedlemmerne ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, 

skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand.  

For så vidt angår det ordinære møde senest 10 dage før mødet og for så vidt angår andre møder 

senest 4 dage før mødet.  

Såfremt der er forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde, skal dette meddeles tilbage til 

repræsentanterne senest 5 dage før mødet. 

Repræsentantskabsmøder skal protokolleres. 

http://www.rcentret.dk/
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§ 9 

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.  

Heraf vælges 6 af repræsentantskabet for 2 år af gangen, 3 hvert andet år.  

Enhver person der bringes i forslag, er valgbar, jvf. dog § 7.  

Kommunalbestyrelsens repræsentant i repræsentantskabet er født medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens formand er også̊ formand for repræsentantskabet. 

Bestyrelsen afholder møde så̊ ofte formanden eller mindst 4 medlemmer anser det for påkrævet. 
Dens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Er der stemmelighed, er formandens eller i 
dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 

4 medlemmer er til stede. Over det på bestyrelsesmødet passerede føres protokol.  
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten. 

§ 10 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af Rødding Centret. Den ansætter og afskediger centerleder. 

Centerleder ansætter, under ansvar over for bestyrelsen, det til driften nødvendige personale. 

Bestyrelsen drager omsorg for at udleje og benyttelse af ejendommene sker med størst mulig 

hensyntagen til medlemmernes interesser, ligesom den fastsætter størrelsen for leje af lokalerne, 

således at der kan opnås et driftsregnskab, der skaber mulighed for passende afskrivninger og 

henlæggelser, men derudover bør bestyrelsen ikke tilsigte overskud. Omtalte punkter kan helt eller 

delvis uddelegeres til centerlederen. 

Bestyrelsen affatter regulativer for Rødding Centrets daglige drift og benyttelse samt for større 

vedligeholdelser. Større reparationer, køb af fast ejendom samt udbygning af eksisterende skal 

aftales med Vejen Kommune inden iværksættelse. 

Salg af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse af Vejen Kommune og repræsentantskabet, 

og med alle bestyrelsesmedlemmers underskrift på dokumentet. 

Bestyrelsen sørger for at Rødding Centrets tilhørende midler indsættes på bank eller 

sparekassekonto lydende på Rødding Centrets navn eller anbringes i sådanne værdipapirer, i 

hvilke umyndiges midler kan anbringes. 

§ 11 

Rødding Centrets regnskabsår løber fra 1.jan til 31.dec. Driftsregnskab og status indleveres inden 

1. feb. til revisorerne, som inden 15. feb. afleverer det til bestyrelsen i revideret stand. 

§ 12 

Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et repræsentantskabsmøde med 2/3 majoritet af 

de mødte medlemmer. Opløsning af Rødding Centret skal medtages på 2 på hinanden følgende 

repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og vedtagelsen skal 

hver gang ske med 2/3 majoritet af de mødte repræsentantskabsmedlemmer.  

I tilfælde af opløsning, træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af Rødding Centrets 

midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål i Vejen Kommune.  

 

Denne disposition skal godkendes af Vejen Byråd. 

 

 

http://www.rcentret.dk/
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§ 13 

Over for tredjemand forpligtes Rødding Centret ved underskrift af bestyrelsens formand sammen 

med centerlederen. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtes Rødding Centret 

dog kun ved underskrift af den samlede bestyrelse.   

I daglige driftssituationer forpligtiges Rødding Centret ved underskrift af centerlederen. 

 

 

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 15. marts 2007. 

Således ændret på repræsentantskabsmødet d. 25. marts 2010 

Således ændret på repræsentantskabsmødet d. 22. marts 2012 

Således ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2014 

Således ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2019 
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