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 Vedtægter for  
  
 Den selvejende institution Grønbjerg - 2000. 
 
 
 § 1 
 
Institutionens navn er Grønbjerg - 2000. 
Hjemsted er Videbæk kommune, Ringkjøbing Amt. 
Institutionen er stiftet den 9. marts 1995. 
 
 § 2 
 
Institutionens formål er at medvirke til at bibeholde og 
styrke serviceniveauet i landsbysamfund, ved bl.a. i 
samarbejde med landsbysamfundenes foreninger at 
medvirke til opretholdelse af eller skabe grundlaget for 
en skole. Fremme by- og erhvervsudviklingen, samt 
sport, fritidsaktivitet og kulturliv således at alle al-
dersgrupper har mulighed for at trives i landsbysam-
fundene.  
 
 § 3  
 
Den selvejende institution Grønbjerg - 2000 forpligter 
sig til, at komme med oplysninger, rapporter m.m. til 
Landsforeningen af Landsbysamfund og andre interes-
serede for at fremme og udbrede Den selvejende 
institution Grønbjerg - 2000's formål.  
 
 § 4 
 
Den til institutionens formål fornødne kapital tilveje-
bringes ved tilskud fra private, tilskud fra offentlige 
myndigheder og private institutioner, organisationer 
og virksomheder, fonde m.v. 
 
 § 5 
 
Institutionen hæfter for så vidt angår lovlige beslutnin-
ger over for 3. mand alene med sin formue. 
 
 § 6 
 
Institutionens øverste myndighed er repræsentantska-
bet, som holder ordinært møde hvert år i marts måned 
med dagsorden og indkaldelse jfr. § 7 og 8. 
Stk. 2. Repræsentantskabet består af 17 medlemmer, 
og er sammensat som følger: 
 
2 medlemmer udpeges af hver af følgende:   
 
Grønbjerg By- og erhvervsudvikling 
Grønbjerg Gymnastik og ungdomsforening 
Grønbjerg Idrætsforening 
Grønbjerg Sogneforening 
Skolebestyrelsen for skolen i Grønbjerg 
 
1 medlem udpeges af hver af følgende:   
 
Bestyrelsen for Grønbjerg Børnehus  
Grønbjerg Billardklub  
Grønbjerg Husholdningsforening 
Grønbjerg Jagtforening 
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv 
Grønbjerg Ungdomsklub 
Videbæk Kommune 
 
Stk. 3. Udpegningen sker for en etårig periode, kom-
munalvalgte dog for deres valgperiode og der skal 
udpeges suppleanter for alle repræsentantskabets 

medlemmer. 
Stk. 4. Navnene på repræsentantskabets medlemmer 
og suppleanter meddeles bestyrelsens formand senest 
d. 28. februar.  
Stk. 5. Der kan uden vedtægtsændringer efter 
bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet yder-
ligere optages foreninger, klubber, råd, institutioner og 
lignende i repræsentantskabet. Der kan endvidere 
uden vedtægtsændringer efter bestyrelsens indstilling 
til repræsentantskabet ske ændringer i de i 
repræsentantskabet repræsenterede foreninger, 
klubber, råd, institutioner og lignendes medlemstal. En 
forening, klub, råd, institution og lignende kan højest 
deltage i repræsentantskabet med 2 medlemmer. 
Stk. 6. Optagelse af foreninger, klubber, råd, 
institutioner og lignende samt eventuelle ændringer i 
medlemstallet  skal godkendes af repræsentantskabet 
senest den 28. februar og bestyrelsen skal ansøges 
herom senest den 1. februar. 
Antallet af repræsentantskabsmedlemmer i § 6  Stk. 
2. reguleres i henhold til deltagende 
repræsentantskabsmedlemmer. 
 
 § 7 
 
Formanden for repræsentantskabet kan efter behov 
indkalde repræsentantskabet til orienterende møder. 
Stk. 2. Repræsentantskabet indkaldes skriftligt til 
ordinær repræsentantskabsmøde hvert år i marts 
måned, med mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden. 
Stk. 3. Formanden for repræsentantskabet, formanden 
for bestyrelsen eller mindst 3 fra bestyrelsen kan 
indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
Stk. 4. Ekstraordinær repræsentantskabsmøde skal 
afholdes, når mindst 1/3 af repræsentantskabs-
medlemmerne stiller skriftlig motiveret ønske herom. 
Mødet skal afholdes senest 4 uger efter, at ønske 
herom er modtaget, og skal indkaldes skriftligt med 
mindst 14 dages varsel bilagt dagsorden. 
Stk. 5. I tilfælde af et repræsentantskabsmedlems 
forfald indtræder i dennes sted suppleanten. 
 
 § 8 
 
På det årlige repræsentantskabsmøde behandles 
følgende: 
 
DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt 

budget og handlingsplan for det kommende år. 
4. Behandling af forslag 
5. Valg 

a. formand for bestyrelsen 
b. bestyrelse                        (a, b og c se § 10) 
c. formand for repræsentantskabet 
d. registreret eller statsautoriseret revisor 

6. Eventuelt 
 
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære 
repræsentantskabsmøde, skal være skriftlig indgivet til 
bestyrelsens formand senest d. 1. februar og skal 
bekendtgøres for repræsentantskabsmedlemmerne 
samtidig med indkaldelsen til repræsentantskabsmø-
det. 

 § 9  
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Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 er 
til stede ved afstemningerne. 
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på et ekstraordi-
nært repræsentantskabsmøde, skal være bestyrelsens 
formand i hænde senest 7 dage før det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde afholdes. 
Stk. 3. På repræsentantskabsmødet afgøres sagerne 
ved alm. stemmetal (over halvdelen af de fremmødte), 
dog bortset fra institutionens opløsning og vedtægt-
sændringer, jfr. § 14. Skriftlig afstemning skal finde 
sted såfremt et medlem forlanger det. 
Stk. 4. Ingen ansat i institutionen har stemmeret, eller 
er valgbar til repræsentantskabet. De kan dog efter 
repræsentantskabets godkendelse overvære møderne. 
Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 
De enkelte medlemmer har ret til at få deres afvigende 
meninger ført i protokollen. Protokollen underskrives 
af dirigenten. 
 
 § 10 
 
Den selvejende institutionen Grønbjerg - 2000 ledes af 
en bestyrelse på 7 medlemmer.  
Stk. 2. Repræsentantskabets formand, der vælges 
hvert år, kan ikke være medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsens formand vælges ligeledes hvert år blandt 
repræsentantskabets medlemmer. Det kommunalt  
udpegede medlem af repræsentantskabet er født 
medlem af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse, der 
også vælges blandt repræsentantskabet medlemmer, 
vælges for to år, dog således at 3 og 2 medlemmer på 
skift er på valg hvert andet år. Det første år er næst-
formand og to menige medlemmer på valg. 
Genvalg til bestyrelsen, af formand for repræsentant-
skabet og formand for bestyrelsen kan finde sted. 
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstfor-
mand, sekretær og kasserer og fastsætter i øvrigt selv 
sin forretningsorden. 
Stk. 4. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 
ekstra medlemmer eventuelt uden for repræsentant-
skabet. Funktionsperioden for disse udløber ved 
førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. 
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte de til formålets 
opfyldelse nødvendige antal grupper. 
Stk. 6. Et medlem fra bestyrelsen skal deltage i de 
nedsatte grupper. 
Stk. 7. Bestyrelsen kan indkalde de nedsatte gruppers 
formænd til bestyrelsesmøderne, dog har disse ikke 
stemmeret ved bestyrelsesmøderne. 
Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræ-
de af bestyrelsen. Ved udtrædelsen indtræder 
medlemmets suppleant i bestyrelsen. Bestyrelsens 
suppleanter kan ved forfald indkaldes til 
bestyrelsesmøderne. 
 
 § 11 
 
Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse 
under ansvar overfor repræsentantskabet. 
 

Stk. 2. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom 
og andre ekstraordinære dispositioner, er bestyrelsen 
kun berettiget til at foretage efter 
repræsentantskabets godkendelse. 
Stk. 3. I forhold til tredjemand tegnes institutionen af 
formanden, samt et medlem af bestyrelsen i forening. 
Stk. 4. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom, indgåelse af åremåls-lejekontrakt 
samt optagelse af lån, dog af hele bestyrelsen i 
forening.  
Stk. 5. Bestyrelsen holder møde, når formanden finder 
det nødvendigt, eller når mindst to af bestyrelsens 
medlemmer forlanger det, og formanden drager om-
sorg for at indkalde mødedeltagerne skriftlig med 
tilhørende dagsorden. 
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Alle afgørel-
ser træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. I den 
i § 9 stk. 5. anførte protokol føres bestyrelsens 
vedtagne beslutninger. De enkelte medlemmer har ret 
til at få deres afvigende meninger ført i protokollen. 
Protokollen underskrives af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. Formanden drager omsorg for 
udførelsen af de trufne beslutninger. 
 
 § 12 
 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen. 
Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige 
personale. 
Stk. 2. Intet bestyrelsesmedlem kan oppebære løn for 
sit arbejde i bestyrelsen. 
 
 § 13 
 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
Regnskabet afsluttes, og tilstilles en på repræsentant-
skabsmødet for et år ad gangen valgte registreret eller 
statsautoriseret revisor inden d. 15. februar. 
Revisoren videresender det reviderede regnskab med 
bemærkninger til bestyrelsens formand inden 1. 
marts.  
 
 § 14 
 
Ændring af vedtægter kan kun ske med 3/4 majoritet 
blandt de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer. 
Stk. 2. Beslutning om institutionens ophør kan kun 
træffes på et med det formål særligt indkaldt repræ-
sentantskabsmøde med 3/4 majoritet blandt de frem-
mødte. 
Stk 3. I tilfælde af opløsning tilfalder institutionens 
evt. formue m.m., en forening m.v., som har et 
almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt 
formål, efter repræsentantskabets afgørelse.   
Stk. 4. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklin-
gen af formue m.m. er effektueret. 

 
Vedtægterne således ændret på ordinært repræsentantskabsmøde på Grønbjerg Skole den 19. marts 1996. 
 
 I bestyrelsen  
 

 Formand 
 
 
 Dirigent 

 
 
 

 


