Vedtægter
Fonden
KULTUR- & ERHVERVSCENTER JAMMERBUGT
§1
Navn:
Fondens navn er Fonden Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt.
§2
Hjemsted:
Fondens hjemsted er Jammerbugt Kommune.
§3
Formål:
Fondens formål er
at udleje lokaler, udstyr og andre faciliteter til erhvervsmæssige, kulturelle og uddannelsesmæssige aktiviteter samt til konferencer/seminarer m.m.,
at fremme et samspil mellem kultur, erhverv, turisme og uddannelse,
at medvirke til og indgå i udviklingsprojekter, hvor kultur kan være en faktor for fremme af samspil, jfr. punkt 2,
at medvirke til en kulturel udvikling og forståelse i fondens hjemegn.

§4
Stiftere og kapitalforhold:
Fondens kapital udgør kr. 300.000, der er indskudt af stifteren kontant.
Fonden drives fra ejendommen Søparken 2, Aabybro, som ejes af Jammerbugt Kommune.

Fonden kan modtage offentlige tilskud til driften.
Kapital, som ikke er bundet i fast ejendom, inventar m.v., eller som ikke er nødvendige til
fondens drift, skal anbringes efter de til enhver tid af justitsministeriet fastsatte regler om
anbringelse af fondsmidler.
§5
Ledelse:
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for en periode af 4 år ad gangen, og som slutter pr. 30. april i ulige årstal.
Genvalg kan finde sted.
På valg er skiftevis 2 hhv. 3 medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen skal være sammensat med personer, der har indsigt i en bestyrelses arbejde. Bestyrelsen er ved fondens stiftelse udpeget i overensstemmelse med nedenstående kriterier, som
skal finde anvendelse ved senere udpegninger til bestyrelsen. Bestyrelsen er selvsupplerende.
Kandidater til bestyrelsen skal være direktøren i hænde senest 15. april i ulige år.
Bestyrelsen skal sammensættes, så der er repræsentanter for interesseområder, der er indeholdt i
formålsbestemmelsen. Endvidere skal bestyrelsens medlemmer, når de får sæde i bestyrelsen,
have deres virke eller tilknytning til egnen/kommunen, hvor fonden har sit hjemsted. Fondens bestyrelse har et medlem, der er udpeget af Jammerbugt Kommune, to medlemmer, der repræsenterer erhvervslivet og to medlemmer, der repræsenterer kultur- og turismeinteresser.
§6
Bestyrelsens medlemmer kan modtage vederlag, der i givet fald fastsættes i en generel forretningsorden for bestyrelsen. Udgifter til rejse og tilsvarende dækkes.
§7
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for,
at formålsbestemmelsens angivelser nyder fremme.
Bestyrelsen godkender hvert år en handlingsplan med tilhørende budget for fondens virksomhed
det følgende år.
Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse.

§8
Bestyrelsens konstituering og virke:
Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne sin formand, og fastsætter i en forretningsorden de
nærmere bestemmelser for bestyrelsens arbejde.
Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 3 møder årligt. Der
skal indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis blot et medlem fremsætter krav herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er tilstede. Afgørelser træffes
ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§9
Regnskabsår og revision:
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår går fra stiftelsen til 31. december
2006.
Årsrapporten omfatter bestyrelsens beretning, driftsregnskab og status. Årsrapporten skal forelægges til bestyrelsens endelige godkendelse inden 30. april.
Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Årsrapport tilstilles eventuelle offentlige myndigheder i det eller de år, sådanne måtte yde tilskud
til fondens drift.
§ 10
Hæftelse:
For fondens forpligtelser hæfter alene fondens formue.
§ 11
Tegningsregel:
Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med direktøren eller sammen med et bestyrelsesmedlem, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 12
Disponering af fondens resultat:
Eventuelle overskud skal anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.
§ 13
Vedtægtsændringer:
Ændring af fondens vedtægter kan ske efter bestyrelsens beslutning med 4/5 flertal.
§ 14
Fondens ophør:
Beslutning om fondens ophør træffes af bestyrelsen med 4/5 flertal. Nedlæggelse af fonden er
endvidere betinget af fondsmyndighedens godkendelse, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 48.
Fondens aktiver sælges bedst muligt, og nettoprovenuet uddeles til formål i overensstemmelse
med formålsbestemmelsen og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningen.

Aabybro, den 13. marts 2018
Bestyrelsen:
_________________________
Søren Svendsen

_________________________
Helle Bak Andreassen

_________________________
Lars Enevold Pedersen

_________________________
Mogens Poulsen

_________________________
Trine Schultz

