VEDTÆGTER FOR BESTYRELSEN
I
RINGSTED IDRÆTSANLÆG.
§ 1.

Ejerforhold, drift og økonomi.
Ringsted Idrætsanlæg, der omfatter svømmehal, idrætshaller, udendørs anlæg, dyrskueplads og Anlægspavillon, der ejes og drives af Ringsted Kommune, der afholder
alle udgifter i forbindelse med drift samt vedligeholdelse af lokaler og bygninger og
udendørs anlæg.
Stk. 2.
Ringsted Idrætsanlæg kan – inden for de rammer, der fastsættes af Byrådet – etablere
indtægtsdækket virksomhed/aktiviteter. Evt. indtægter anvendes til aktiviteter, drift og
vedligeholdelse inden for Idrætsanlæggets formål.
Stk. 3.
Idrætsanlægget kan selvstændigt modtage tilskud fra private og fonde.
Stk. 4.
Idrætsanlægget har udvidet overførselsadkomst jf. Byrådets beslutning herom.

§ 2.

Formål.
Formålet for Ringsted Idrætsanlæg er at virke inden for rammerne af nærværende
vedtægt – herunder at virke for en kvalitativ, indholdsmæssig og effektiv udnyttelse
af Idrætsanlæggets rammer.
Bestyrelsen skal endvidere arbejde for,
at borgerne og brugerne får optimal udnyttelse i anvendelsen af Idrætsanlæggets
faciliteter
at borgerne og brugerne oplever Idrætsanlæggets tilbud som en god og gennemtænkt
service.
at styrke udviklingen i Idrætsanlæggets samlede virksomhed, således at tilbud og arrangementer svarer til borgernes og brugernes forventninger.
at Idrætsanlægget indgår i samarbejde med øvrige kulturelle institutioner.
at Idrætsanlægget medvirker til udviklingen af Ringsted Kommunes samlede kulturelle og idrætslige tilbud.

§ 3.

Bestyrelse.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle vælges af og blandt Idrætsanlæggets
brugere:
-

2 repræsentanter for Svømmesporten, der indstilles af og blandt svømmesportens stemmeberettigede foreninger.

-

2 repræsentanter for udendørs sporten, der indstilles af og blandt udendørs
sportens stemmeberettigede foreninger.

-

2 repræsentanter for indendørs sporten, der indstilles af og blandt indendørs
sportens stemmeberettigede foreninger.

-

Formand, der vælges af samtlige af Idrætsanlæggets stemmeberettigede foreninger.

Valg af formand går forud for de øvrige valg.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer sker på generalforsamlingen efter indstilling
fra brugerområderne.
Valgbare er alle medlemmer over 18 år.
Stk. 2.
For hver af brugerområderne vælges der én suppleant.
Stk. 3.
Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år. Dog således, at der ved det første valg til
bestyrelsen vælges 1 medlem for hver af brugerområderne for 2 år, og 1 medlem for
hver af brugerområderne for 1 år.
Stk. 4.
1 medarbejderrepræsentant, der vælges af og blandt Idrætsanlæggets medarbejdere,
tiltræder bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret. Der vælges en
suppleant for medarbejderrepræsentanten.
Stk. 5.
Idrætsanlæggets leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og er sekretær for
bestyrelsen.
§ 4.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes bestyrelsesmøder efter
behov – dog mindst 6 gange årligt. Formanden fastsætter dagsorden for mødet – herunder tid og sted for mødernes afholdelse. Der afholdes altid bestyrelsesmøde, såfremt
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ekstraordinær bestyrelsesmøder afholdes
senest 14 dage efter, at formanden har modtaget begrundet forslag til punkter på
dagsordenen.
Stk. 2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Ved stemmelighed i bestyrelsens afgørelse, er formandens stemme afgørende.
Der føres en beslutningsprotokol for bestyrelsens møder.

Stk. 3.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Idrætsanlæggets virksomhed indenfor
rammerne af nærværende vedtægt og de af Byrådet fastsatte mål og rammer.
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter principper og retningslinjer for Idrætsanlæggets virksomhed.
Stk. 5.
Bestyrelsen godkender Idrætsanlæggets budget og det reviderede regnskab inden for
den af Byrådet vedtagne ramme.
Stk. 6.
Bestyrelsen foranlediger, at der hvert år udarbejdes en virksomhedsplan, som godkendes af bestyrelsen. Virksomhedsplanens endelige godkendelse sker i Børne- og Kulturudvalget.
§ 5.

§ 6.

Idrætsanlæggets ledere ansættes af Byrådet efter indstilling fra bestyrelsen.
Bestyrelsen nedsætter i h. t. Ringsted Kommunes personalepolitik et bedømmelsesudvalg.
Generalforsamling.
Generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned og indkaldes med et varsel på
14 dage. Ved afstemninger har hver af de fremmødte, stemmeberettigede foreninger
én stemme. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal finde
sted, såfremt det forlanges af én forening.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen beslutter det,
eller såfremt 10 medlemsforeninger med begrundet dagsorden forlanger det.

§ 8.

Forslag til punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

§ 9.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Valg.
5. Eventuelt.

§10.

Institutionsleder.
Idrætsanlæggets leder indstiller til Løn- og Personaleafdelingen medarbejdere til
henholdsvis ansættelse og afsked.

Stk. 2.
Lederen har over for bestyrelsen ansvaret for Idrætsanlæggets virksomhed. Lederen
har endvidere over for Byrådet – inden for de fastsatte rammer og mål – ansvaret for
Idrætsanlæggets drift, personaleledelse og administration.
Stk. 3.
Lederen udarbejder hvert år, på baggrund af den udmeldte budgetramme, et budgetforslag til bestyrelsen.
§ 11.

Øvrige bestemmelser.
Nærværende vedtægter kan kun ændres på en ordinær generalforsamling, hvor mindst
2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.

§ 12.

Den endelige godkendelse af Idrætsanlæggets vedtægter foretages af Byrådet.

§ 13.

Fortolkning af denne vedtægt er tillagt Børne- og Kulturudvalget.

Vedtægten er godkendt i Ringsted Byråd den 13. september 1999.
Ændringer i §6 og §8 blev godkendt på generalforsamlingen den 18. september 2001.
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