
 

 

 

 

VEDTÆGTER 

 

FOR 

 

ANDELSSELSKABET 

GUNDSØLILLEHALLEN 

  



§ 1. 

Selskabets navn er GUNDSØLILLEHALLEN a.m.b.a. Selskabets hjemsted er Gundsølille, Roskilde kommune.  

 

§ 2. 

Andelsselskabets formål er at drive og udvikle Gundsølillehallen og stille denne til rådighed for egnens beboere til 

afholdelse af sportslige og kulturelle aktiviteter. 

 

§ 3. 

Andelsselskabets kapital er tilvejebragt dels ved tegning af andele og dels ved lån. Andelshaverne har begrænset 

ansvar for selskabets forpligtelser alene ved den tegnede andelskapital. 

 

§ 4. 

Andelskapitalen tegnes i form af andele på kr. 100,- for hvilke der udstedes andelsbevis. 

Som andelshaver kan optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, foreninger m.v. 

Andelshaverne er pligtige til at meddele adresseændring inden 3 måneder. 

Andelsbeviserne kan ikke overdrages, men kan til enhver tid kræves indløst af andelsselskabet med kr. 100,- 

 

§ 5. 

Enhver andelshaver kan tegne et ubegrænset antal andele, men har uanset antallet kun én stemme på 

generalforsamlingen. 

 

§ 6. 

Bortkomne andelsbeviser kan mortificeres uden dom efter offentlig indkaldelse i Statstidende ved bekendtgørelse i det 

første nummer i et kvartal i henhold til lov nr. 145 af 13. april 1938.  

Mortifikationen sker på bekostning af den, der begærer denne.  

Andelsselskabet kan begære mortifikation af andelsbeviser, hvis indehavere enten er døde, eller hvis adressen ikke er 

oplyst.  

I det tilfælde at andelsselskabet begærer mortifikation af sådanne andelsbeviser, skal begæringen om mortifikation 

tillige bekendtgøres i samtlige de lokale blade på egnen med oplysning om, hvem der i selskabets bøger sidst ses at 

være noteret som ejer. 

 

§ 7. 

Selskabets ejendom må med bestyrelsens samtykke og under bestyrelsens kontrol udlejes til sportsarrangementer, 

møder, fester eller lignende til takster, der fastsættes af bestyrelsen. 

Ved udlejning af inventar og service, er lejer erstatningspligtig ved ødelæggelse eller beskadigelse heraf. 

 

§ 8. 

Bestyrelsen har ansvaret for, at alle arrangementer foregår under betryggende forhold. Bestyrelsen kan ansætte 

personale til drift af hallen og med det ansvar, som aftales i ansættelsesaftalen. 

Der må udskænkes spiritus i henhold til spiritusbevilling, der søges af og udstedes til Hallen eller hallens leder. 

Personer, der udviser uværdig opførsel, kan af bestyrelsen formenes adgang til ejendommen. 

 

 

 



§ 9. 

Bestyrelsen antager og afskediger hallens leder samt sørger for, at der oprettes kontrakt med denne i 2 eksemplarer. 

Hallens restaurationsvirksomhed drives af selskabet. 

 

§ 10. 

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og dennes samtykke kræves til køb, salg eller pantsætning af 

fast ejendom, ligesom byrådets godkendelse skal indhentes til dette. 

Alle generalforsamlinger afholdes på selskabets adresse. 

 

§11. 

Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes i april måned efter indkaldelse på Gundsølillehallens hjemmeside 

og ved opslag i Gundsølillehallen, med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

5. Godkendelse af det reviderede årsregnskab. 

6. Behandling af indkomne forslag fra andelshaverne. 

7. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

 

Eventuelle forslag fra andelshaverne skal skriftligt sendes til formanden inden hvert års 1.marts 

Alle spørgsmål, der kommer til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til selskabets opløsning 

eller ændring af formålet, at forslaget herom vedtages på den ordinære generalforsamling med mindst 4/5 af de 

fremmødte andelshaveres stemmer, og at der derefter inden 14 dage indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, 

hvor 4/5 af de fremmødte ligeledes stemmer derfor. 

Endvidere kræves der til øvrige lovændringer, der også kan finde sted på den ordinære generalforsamling, at 2/3 af de 

fremmødte andelshavere stemmer derfor. 

Ændring af lovene eller opløsning af selskabet kræver byrådets godkendelse.  

 

§ 12. 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Budget og regnskab skal godkendes af byrådet. 

Regnskabet skal revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer samt af en statsautoriseret eller registreret 

revisor eller af den af kommunen antagne revisor. 

 

§ 13. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes og indkaldes med varsel som til den ordinære generalforsamling, når 

bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 30 andelshavere indgiver skriftlig begæring til bestyrelsen herom ledsaget af 

dagsorden. Bestyrelsen kan supplere den fremsendte dagsorden. 

 

 

 



§ 14. 

På den ordinære generalforsamling vælges formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 1 år, og de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år med halvdelen på valg hvert år. 

Bestyrelsen suppleres med 1 medlem udpeget af Roskilde byråd. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 

suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Også disse valg gælder for 2 år. 

I bestyrelsen indgår endvidere 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen i G.S.G. & I.F. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, som sammen med formanden og yderligere 

et bestyrelsesmedlem udgør selskabets forretningsudvalg. 

Forretningsudvalget forestår den daglige ledelse 

 

§ 15. 

Alle andelshavere er pligtige at modtage valg. Genvalg til såvel bestyrelse som revision kan finde sted. Dog er ingen 

pligtig at modtage genvalg, forinden der er gået så lang tid, som vedkommende ved afgang har været i funktion. 

 

§ 16. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af medlemmerne er til stede.  

Beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Selskabet tegnes af formanden. Ved forretninger i henhold til § 10 dog af formanden i forening med to 

bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til varetagelse af særlige opgaver. 

Beslutninger på bestyrelsesmøder indføres i en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.  

Ved generalforsamlinger underskrives protokollen af formanden og dirigenten. 

 

§ 17. 

Såfremt andelsselskabet ophæves, sker likvidationen efter de for aktieselskaber fastsatte regler. 

Eventuelt overskud efter tilbagebetaling af andelskapitalen skal anvendes til sportslige eller kulturelle formål efter 

byrådets nærmere bestemmelse. 

Såfremt der ikke er dækning for den indbetalte kapital, sker udlodning efter normale regler. Denne paragraf kan ikke 

ændres på nogen generalforsamling. 

 

§ 18. 

Nærværende love træder i kraft efter, at de er lovligt vedtaget i henhold til gældende love. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. april 2016. 

 

 

 

 


