Vedtægter
§ 1 - BOLBRO BOBLEN er en selvejende institution. Institutionen har hjemsted Falen 95,
5000 Odense C.
§ 2 - Institutionens formål er at drive BOLBRO BOBLEN.
Boblen skal drives og og ledes som idrætshal til gavn for især ungdommen i Odense Vest,
men kan også stilles til rådighed for andre formål i det omfang, bestyrelsen skønner, det
ikke er til gene for idrætten.
§ 3 - Medlemmer af institutionen er de til Bolbro GIF tilknyttede afdelinger.
§ 4 - Den fornødne kapital til institutionens drift tilvejebringes ved udlejning af Boblen
samt ved tilskud fra det offentlige.
§ 5 - Hæftelser for de forpligtelser, som institutionen ved dennes bestyrelse påtager sig,
har alene institutionens formue. Der kan ikke rejses krav om økonomisk ansvar mod
institutionens ledelse eller mod nogen, der har ydet denne støtte. Afkastet fra institutionens
ejendom eller øvrige formue kommer alene institutionen til gode.
§ 6 - Institutionens medlemmer og bestyrelse har ikke krav på nogen del af institutionens
formue m.m. eller udbytte af nogen art.
§ 7 - Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af den til enhver tid siddende
Hovedbestyrelse og Formænd fra de enkelte afdelinger i Bolbro GIF.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16
år, og som ikke er i kontingentrestance. Ethvert medlem har een stemme.
Forældre/værge til medlemmer under 16 år, der ikke er i restance, har også stemmeret. Et
medlem under 16 år udløser en stemme.
Bestyrelsen har pligt til at holde et passende antal møder pr. år, over hvilke der skal føres
protokol. Forretningsføreren (Hovedformand for Bolbro GIF) indkalder til møderne.
§ 8 - Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 16. maj og indkaldes
med dagsorden senest en måned før, ved opslag i alle afdelinger samt på Bolbro GIF's
hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forretningsføreren af
institutionen i hænde senest 14 dage før.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsførens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab for godkendelse
4. Kassererens fremlæggelse af budget for det igangværende kalenderår
5. Indkomne forslag
6. Valg af regnskabskyndige revisorer samt valg af suppleant
7. Eventuelt
Ekstraordinær bestyrelsesmøder skal indkaldes, når som helst et af medlemmerne måtte
ønske det. Et sådant møde skal indkaldes senest 8 dage efter at begæringen herom er
fremsat til forretningsføreren. Såfremt indkaldelsen ikke er sket inden den nævnte frist, har
vedkommende bestyrelsesmedlem selv ret til at indkalde bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer har givet møde.

Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse. Dog kan der gives to medlemmer af
bestyrelsen i foreningen prokura til at tegne institutionen i alle forhold.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af BOLBRO BOBLEN.
Den drager omsorg for, at udlejning og benyttelse sker med størst mulig økonomisk
hensyntagen. Bestyrelsen affatter de til driften nødvendige regulativer og retningslinier.
Bestyrelsen er ulønnet.
§ 9 - Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst
50 medlemmer, skriftligt over for forretningsføreren fremsætter motiveret forslag herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest en uge efter, at forretningsføreren
har modtaget anmodning herom, og finder sted som til en ordinær generalforsamling.
Dagsordenen gennemføres således:
1. Valg af dirigent
2. Forslagsstilleren til den ekstraordinære generalforsamling motiverer forslaget
3. Bestyrelsen motiverer sin indstilling til forslaget
4. Afstemning
5. Eventuelt
§ 10 - Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 11 - Institutionens regnskab føres af bestyrelsen. Det årlige regnskab skal afsluttes
senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.
Regnskabet skal revideres af 2 af generalforsamlingen udpegede regnskabskyndige
revisorer, som har ret til at kræve sig meddelt oplysninger af enhver art, ligesom de har ret
og pligt til at kontrollere institutionens midler og disses anbringelser.
§ 12 - Eventuelt overskud tillægges formuen.
§ 13 – Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er
behørigt optaget i dagsordenen, jf. § 8 og § 9, og når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af institutionens opløsning tilfalder formuen ungdomsafdelingen i Bolbro GIF, og
såfremt denne forening er opløst, idrætsmæssige formål i Odense - bestemt af
Fritidsafdelingen i Odense Kommune.
Vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 12. maj 2016

