
Vedtægter for den selvejende institution Kvissel Station 

§1 
Den selvejende institutions navn er ”Kvissel Station” 

§2 
Institutionens formål er at være ejer af Kvissel Stationsbygning, Tolnevej 1, Kvissel, 9900 
Frederikshavn. Stationsbygningen skal fungere som borger- og kulturhus for Kvissel og omegns 
borgere, og institutionen skal i denne forbindelse sikre, at huset kan anvendes som mødested for 
borgerne til forskellige aktiviteter, som normalt finder sted i et borger- og kulturhus. 

Det påhviler institutionens bestyrelse at sikre at ejendommen administreres i overensstemmelse med 
ovenstående formålsbestemmelse. 

§3 
Institutionens aktiver består af ejendommen på Tolnevej 1. Herudover består institutionens formue 
af donerede og opsparede  midler.  

§4 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Frederikshavn Kommunes Byråd udpeger et 
medlem. Mens de til enhver tid siddende bestyrelser i Kvissel borgerforening, Kvissel 
Pensionistforening, og Kvissel Ravnshøj Idrætsforening vælger fire medlemmer til bestyrelsen. For 
at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet vælges bestyrelsesmedlemmerne for 2 år ad gangen, 
således at to af de foreningsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to i ulige år. 
Medlemmet udpeget af byrådet følger byrådets valgperiode. 
Valget til bestyrelsen finder sted på et møde afholdt senest 1. april hvert år og genvalg kan finde 
sted. Dagsorden for mødet er følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabet fremlægges af kassereren 

4. Valg til bestyrelsen. 

5. Valg af suppleant. 

6. Valg af to revisorer.  

7. Eventuelt 

§5 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden 
sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Møde skal afholdes mindst en gang om året. 



Bestyrelsen kan dog sammenkaldes hvis to medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved 
stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Arbejdet i 
bestyrelsen er frivilligt og uden ret til honorar. Sekretæren laver referat efter hvert møde.  

§6 
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionens anliggender og overvåger i det hele at 
bygninger og lokaler anvendes på forsvarlig måde og i overnestemmelse med institutionens formål. 
Bestyrelsen skal påse at man i varetagelsen af institutionens formål, ikke handler i strid med de 
interesser, der er knyttet til den selvejende institution ”Kvissel Fritidshus”. 
Investeringer af væsentlig betydning herunder køb af omforandringer, salg eller pantsætning af fast 
ejendom kan dog kun ske når mindst fire bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Enhver form for 
låneoptagelse skal forud godkendes af Frederikshavn Kommunes Byråd. 
Bestyrelsen kan ved enstemmighed foretage ændringer i denne vedtægt, idet ændringer i 
formålsbestemmelsen dog forudsætter at der forelægger godkendelse fra Frederikshavn Kommunes 
Byråd, Kvissel Borgerforening, Kvissel Pensionistforening, og Kvissel Ravnshøj Idrætsforening. 

§7 
Bestyrelsen vedtager institutionens budget for det kommende regnskabsår, godkender det af 
kassereren udarbejdede regnskab for institutionen for det forløbne år. Bestyrelsen ansætter og 
afskediger det til institutionen knyttede personale. 

§8 
Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet afleveres i revideret stand til bestyrelsens 
godkendelse inden udgangen af februar måned. Regnskabet gennemses af to af bestyrelsen 
udpegede revisorer, der vælges for et år ad gangen. De udpegede revisorer har til enhver tid adgang 
til at efterse institutionens regnskab og beholdninger. 

§9 
Institutionens indtægter indtægter forudsættes fortrinsvis at hidhøre fra driftstilskud fra 
Frederikshavn kommune og private bidrag. Herudover vil bestyrelsen være berettiget til at opkræve 
en passende brugerafgift for dem, der måtte ønske at anvende ejendommen. 

§10 
Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen. 

§11 
Institutionen kan opløses hvis bestyrelsen ved enstemmighed og godkendelse på en efterfølgende 
ekstraordinær generalforsamling godkender dette med 2/3 af de fremmødtes stemmer. 
Frederikshavn kommune skal forhåndsgodkende institutionens opløsning før den ekstraordinære 
generalforsamling. 



§12 
I tilfælde af institutionens ophør skal denne beslutning eksekveres af et udvalg bestående af to 
medlemmer udpeget af bestyrelsen og et udpeget af Frederikshavn Kommune. Et eventuelt 
overskud efter institutionens ophør tilfalder Frederikshavn Kommune, 


