Vedtægter for HEI Hallen Forening.
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er HEI Hallen Forening (HEI Hallen).
Hjortshøj-Egå Idrætsforening (HEI) er stiftet 31. januar 1966. I 1989 er HEI Hallen opført på lejet grund i
henhold til lejekontrakt mellem Aarhus Kommune og HEI. HEI Hallen tilhører HEI og har været drevet med
de fem afdelinger HEI Badminton, HEI Basket, HEI Fodbold, HEI Gymnastik og HEI Håndbold som ansvarlige
deltagere i henhold til samarbejdskontrakt vedr. HEI Hallen. Denne samarbejdskontrakt udgør en integreret
del af HEI Hallens vedtægter og vedlægges som Bilag 1.
I forbindelse med etablering af ny foreningsstruktur i HEI i 2014, er der på generalforsamling i december
2014 stiftet en ny HEI Hovedforening. På samme generalforsamling er vedtægten for nærværende forening
(den gamle HEI Hovedforening) ændret som konsekvens af, at foreningens eneste aktivitet herefter er
driften af HEI Hallen. HEI Hallen Forenings medlemmer er pr. december 2014 de fem (5) HEI afdelinger HEI
Badminton, HEI Basket, HEI Fodbold, HEI Gymnastik og HEI Håndbold.
HEI Hallen Forening er hjemmehørende i Aarhus kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme mulighederne for aktivt at kunne dyrke idræt på såvel elite- som
breddeniveau i Hjortshøj, Egå og Skæringområdet. Formålet realiseres ved at stille de faciliteter, foreningen
ejer eller råder over, til rådighed for foreningens medlemmer, og i det omfang medlemmerne ikke fuldt ud
anvender faciliteterne at stille disse til rådighed for andre foreninger.
Foreningen kan til realisation af formålet erhverve fast ejendom, ligesom foreningen kan indgå
brugskontrakter om fast ejendom.
Endvidere er det foreningens formål at skabe fællesskab og trivsel, samt at tilbyde foreningens faciliteter til
sociale og kulturelle formål i lokalområdet.

§3 Tilhørsforhold
HEI Hallen er en søsterforening til Hjortshøj-Egaa Idrætsforening (HEI). HEI Hallens formand er stedse
udpeget til HEI’s repræsentantskab.

§4 Organisation og myndighed
Foreningens medlemmer består af de fem (5) afdelinger HEI Badminton, HEI Basket, HEI Fodbold, HEI
Gymnastik og HEI Håndbold. Afdelingerne er økonomisk og juridisk uafhængige af hinanden og hæfter ikke
for hinandens forpligter i forhold til HEI Hallen som følge af medlemskabet af HEI Hallen Forening.
Udtræden
Den enkelte medlemsafdeling kan efter beslutning på afdelingsgeneralforsamlingen efter samme regler
som vedtægtsændringer vælge at udtræde af HEI Hallen Forening. Udtræden medfører ikke bortfald af en

medlemsafdelings økonomiske forpligtelser. Disse er udtømmende reguleret i Bilag 1 - samarbejdskontrakt
vedr. HEI Hallen.
Kontingent til foreningen
De enkelte medlemsafdelinger indbetaler ikke noget særskilt kontingent ud over brugerbetalingen i
henhold til samarbejdskontrakt vedr. HEI Hallen. Kontingent herudover kan alene vedtages af bestyrelsen i
enighed.

§ 5 Medlemsforhold
Medlemsskab af HEI Hallen opnås ved ansøgning herom til bestyrelsen. Medlemskab er betinget af
tiltrædelse af samarbejdskontrakt vedr. HEI Hallen.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der væsentligt har misligholdt sine økonomiske forpligtelser i henhold
til nærværende vedtægt og Bilag 1 - samarbejdskontrakt vedr. HEI Hallen.

§ 6 Ledelse og organisation
Foreningen ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af medlemsforeningerne på disses respektive
generalforsamlinger og godkendes på HEI Hallen Forenings generalforsamling. Hver medlemsafdeling
udpeger et (1) medlem til bestyrelsen. Medlemmer udpeges for et (1) år ad gangen. Bestyrelsen
konstituerer sig med tilslutning fra generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en kasserer og
en sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte arbejdende udvalg efter behov. Hvert
bestyrelsesmedlem har en (1) stemme på bestyrelsens møder.
Bestyrelsen afholder møde så ofte som det er nødvendigt, dog minimum en (1) gang i kvartalet, og når et
medlem anmoder herom.
Bestyrelsen kan ansætte personale til at håndtere driften af foreningens faciliteter.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsafslutning.
Indkaldelse til generalforsamling foretages pr. mail til afdelingsmedlemmernes formænd. Forslag til
behandling på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest tre (3) uger før
generalforsamlingen.
Den endelige dagsorden udsendes sammen med revideret regnskab til afdelingsmedlemmerne senest en
(1) uge før og skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af udpegede medlemmer til bestyrelsen
7. Godkendelse af bestyrelsens konstitution
8. Valg af revisor og -suppleant

9. Eventuelt
Valgbarhed til bestyrelsen
Valgbare er alle over 18 år. Valg af ikke-tilstedeværende til bestyrelsen kan foretages, når vedkommende
har givet skriftligt tilsagn.
Stemmeret
Hver medlemsforening har en (1) stemme på generalforsamlingen.
Afstemninger
Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jfr. dog § 12 og 13. Afstemningsmåden
bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot et medlem forlanger det. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutningsdygtighed
Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig begæring herom fra et afdelingsmedlems bestyrelse, fra et medlem af
bestyrelsen eller fra revisor. Begæring skal stiles skriftligt og begrundet til bestyrelsesformanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én (1) måned efter modtaget begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af
dagsorden – se § 7. Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Afstemningsregler som ved ordinære generalforsamlinger.

§ 9 Tegningsret
Formandsskabet repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, byråd m. v.
Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær næstformanden, sammen med to (2) andre
bestyrelsesmedlemmer. Til køb, salg, leje, forpagtning og pantsætning af fast ejendom samt til optagelse af
lån, kræves dog underskrift af hele bestyrelsen.

§ 10 Regnskab
Foreningens regnskabsår svarer til kalenderåret og løber fra 1. januar til 31. december. Foreningens
regnskab skal revideres af en af generalforsamlingen udpeget revisor, der ikke behøver at være offentlig
godkendt.

§ 11 Hæftelse
For foreningens forpligtigelser hæfter foreningen alene ved sin formue. Ingen af medlemsafdelingerne
hæfter for de øvrige medlemsafdelingers forpligtelser i henhold til Bilag 1 - samarbejdskontrakt vedr. HEI
Hallen.

§ 12 Vedtægtsændringer
Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling når 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Ændring af Bilag 1 - samarbejdskontrakt vedr. HEI Hallen – kræver tilslutning fra samtlige
afdelingsmedlemmer. Såfremt et medlem udtræder som følge af misligholdelse af Bilag 1 indtræder HEI
Hallen Forening i afdelingsmedlemmets sted og overtager alle rettigheder og forpligtelser.

§ 13 Foreningens opløsning
HEI Hallen Foreningens opløsning kan kun ske på to (2) på hinanden følgende generalforsamlinger med
mindst en (1) måneds mellemrum. På begge generalforsamlinger skal 3/4 de fremmødte medlemmer
stemmer herfor.
Foreningen kan ikke opløses før udløb af det regnskabsår, hvor lejekontrakten med Aarhus Kommune
udløber – for tiden år 2025.
I tilfælde af opløsning af HEI Hallen Forening fordeles eventuel formue mellem de da værende medlemmer
med lige store andele (for tiden 1/5 til hver). Er der på opløsningstidspunktet ikke nogen
afdelingsmedlemmer tilfalder evt. formue HEI Hovedforeningen. Hvis HEI Hovedforeningen nedlægges,
tilfalder evt. formue almennyttige formål i Hjortshøj-Egå området.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10/12 2014

