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1. Fondens navn: 

1.1. Fondens navn er FYRTÅRN TOMMERUP FONDEN. 

1.2. Fonden er en erhvervsdrivende fond. 

 

2. Fondens hjemsted: 

2.1. Fondens hjemsted er Assens kommune. 

2.2. Fonden er stiftet af Foreningen Tommerup Hallerne af 6. juni 1991 

 

 

3. Fondens formål: 

3.1. Fondens formål er at opføre, eje og drive hal- og svømmehal-faciliteter med et 

almennyttigt formål. Halfacilliteterne skal anvendes til idrætsaktivitet, herunder 

sikre at den uorganiserede idræt/fri leg får de nødvendige muligheder, kultu-

relle aktiviteter, konferenceaktiviteter og hermed beslægtet virksomhed. 

3.2. At forestå eller formidle aktiviteter indenfor idræt, kultur og hermed beslægte-

de aktiviteter, konferenceaktivitet og kantineaktivitet og hermed beslægtet 

virksomhed. 

3.3. Gennem indtægter fra egne arrangementer og ved udlejning af husets lokaler 

og faciliteter til andres arrangementer, kantinedrift m.v. gennem sponsor- og 

lignende aftaler og ved indgåelse af brugsret og leveringsaftale med Assens 

Kommune, at tilvejebringe midler til husets drift. 
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4. Kapital: 

4.1. Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 500.000,00 - skriver femhundre-

de tusinde 00/100, som er indbetalt ved apportindskud af stifteren. 

4.2. Der indgår ved stiftelsen andre værdier end kontanter i grundkapitalen. 

4.3. Gaver, arv, legater eller tilskud som ydes til fonden, anses som indtægt, med 

mindre yderen bestemmer, at ydelsen skal anvendes til forøgelse af fondens 

grundkapital. 

 

5. Særlige rettigheder: 

5.1.       Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder, 

 

6. Dispositioner over fast ejendom: 

6.1.  Fonden kan ikke afhænde eller pantsætte de på adressen Tallerupvej 85, 5690 

Tommerup, matr.nr. 4 R Høgsholt Skov, Tommerup beliggende haller og ac-

cessoriske bygninger tilhørende fonden uden at dette har været sendt i høring 

hos Assens Kommune og Fondens pengeinstitut. Bestemmelsen vil være at 

tinglyse på matr.nr. 4 R Høgsholt Skov, Tommerup, som byrde med påtaleret 

for Assens Byråd og Fondens pengeinstitut. 

 

7. Ledelse: 

7.1.  Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Be-

styrelsesmedlemmerne udpeges i overensstemmelse med nedenstående pkt. 

7.3 og 7.4.  

7.2. Bestyrelsen skal udpeges blandt personer, der har erfaring og kompetence 

inden for drift af erhvervsvirksomhed og således, at den samlede bestyrelses 

kompetencer dækker økonomi, administration og marketing. Herudover skal 

den del af bestyrelsen, der vælges af brugerorganisationen have interesse og 
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erfaring inden for den organiserede idræt, den uorganiserede idræt og kulturli-

vet. Der kan ikke til bestyrelsen udpeges personer med direkte/indirekte relati-

oner til nogen virksomhed der drives fra lokalerne.  

7.3. Assens Kommune udpeger til fondens bestyrelse 2 medlemmer. Fondens 

pengeinstitut udpeger 1 medlem. Blandt de 3 vælges formanden for bestyrel-

sen. Herudover udpeger bruger organisationerne 2 medlemmer jfr. 7.4.  

7.4. Brugerne af hallen har pligt til at organisere sig i en brugerorganisation, der 

sikrer, at interesser inden for den organiserede idræt, den uorganiserede idræt 

og kulturlivet tilgodeses. Brugerorganisationen skal senest være etableret in-

den 31. december 2012, hvorefter den har ret og pligt til at udpege 2 medlem-

mer som bestyrelsesmedlemmer i fonden. 

7.5. Normal funktionsperiode for bestyrelsesmedlemmer er 4 år. Genudpegning kan 

finde sted. Udpegning sker med virkning fra stiftelsen. Udpegning efter ibrug-

tagning sker med virkning fra den 01.09. til den 31.08. 4 år senere, første gang 

fra den 01.09.2013 – 31.08.2017 

Brugerorganisationens udpegning af 2 medlemmer, der ikke må være fra 

samme klub, sker første gang således, at et af medlemmerne afgår efter 2 år. 

Det andet medlem afgår efter 4 år. 

Ved afgang uden for de forudsatte tider reguleres funktionsperioden for efter-

følgeren, så den jævnt forløbende udpegning kan fortsætte. 

7.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, jf. 7.4. 

7.7. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan udpege et 

forretningsudvalg blandt bestyrelsens medlemmer. 

7.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af bestyrelsens medlem-

mer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I 

tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

7.9. Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån, 

ændring af fondens vedtægter, fusion eller opløsning kræver dog, at mindst 2/3 

af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 
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8. Daglig ledelse: 

8.1. Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af fondens 

anliggender. 

8.2. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for pågældendes ansættelse og kompetencer. 

 

9. Tegningsregel: 

9.1.   Fonden tegnes af 5 bestyrelsesmedlemmer eller af formanden respektiv næst-

formanden i forening med en direktør. 

 

10. Årsrapport: 

10.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

10.2. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil den 31. december 2011. 

10.3. Fondens årsrapport udarbejdes i henhold til årsregnskabslovens og aflægges 

inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

10.4. Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller regi-

streret revisor. 

10.5. Alle beretninger fra revisoren skal forelægges bestyrelsen. 

10.6. Den godkendte årsrapport sendes til orientering til Assens Kommune og Fon-

dens pengeinstitut umiddelbart efter den er godkendt. 

 

11. Overskudsanvendelse: 

11.1. Fondens grundkapital anvendes primært i forbindelse med fondens drift, her-

under til finansiering af aktiviteter inden for formålets rammer. Grundkapitalen 

kan ikke anvendes til uddeling. Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens 
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bestemmelse til opfyldelse af fondens formål, således at bestyrelsen i første 

række skal anvende overskud til henlæggelser til sikring af driften af hallerne, 

og først når dette formål må anses for utvivlsomt sikret kan bestyrelsen uddele 

midler til øvrige formål jævnfør formålsbestemmelsen i pkt. 3. 

 

12. Ophør: 

12.1. Beslutning om fondens opløsning ved likvidation eller på anden måde kræver 

at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor på to på hinanden 

følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum. Beslutningen 

skal for at blive endelig sendes til høring i Assens Byråd. 

12.2. Ved fondens ophør skal dens nettoformue anvendes til fondens formål i og om-

kring Tommerup efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, som skal sendes til 

høring i Assens Byråd. 

 

-oooOooo- 

 

 

Tommerup, den 4. oktober 2013 

For Fyrtårn Tommerup Fonden  

 


