Bilag til anmodning / Assens Kommune

Forslag til ændring af Tobaksgaardens vedtægter
Navn
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 1 Navn
Det selvejende kulturcenters navn er Tobaksgaarden.
Dets hjemsted er Assens.

§ 3 Navn
Den selvejende institutions navn er Tobaksgaarden.
Dets hjemsted er Assens.

Formål
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 2 Formål
stk. 1
Tobaksgaardens formål er at skabe, vedligeholde og
udbygge rammerne for kulturelle aktiviteter samt at
give kultur- og fritidstilbud til alle aldersgrupper ved
skabende, igangsættende og udøvende virksomhed.
Dette opnås ved:

§ 2 Formål
Tobaksgaardens formål er at skabe, vedligeholde og
udbygge rammerne for kulturelle aktiviteter samt at
give kultur- og fritidstilbud til alle aldersgrupper ved
skabende, igangsættende og udøvende virksomhed.
Dette opnås ved:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

at skabe et forenings- og kulturcenter samt
samlingssted for alle kommunens borgere på
tværs af alder, race, køn og religion
at drive et rytmisk spillested, med tilhørende
fysiske og tekniske faciliteter, med kvalitative
tilbud inden for den professionelle rytmiske
musik og amatørmusikken som inspiration og
supplement til regionens øvrige musikliv
at drive musik- og teatervirksomhed
at tilbyde åbne værksteder, mødelokaler,
udstillingslokaler og aktivitetsrum
at bidrage til samarbejde og inspiration
brugerne imellem
at skabe et sted, hvor brugerne i videst muligt
omfang bestemmer husets aktiviteter
at være hjemsted for musikskole, kreativ
skole, biograf og teater
at drive en cafévirksomhed i tilknytning til
husets aktiviteter
at tilbyde faciliteter til anden kulturel
virksomhed

•
•

•
•
•
•
•
•

at skabe et forenings- og kulturhus som
samlingssted for alle borgere.
at drive et rytmisk spillested, med tilhørende
fysiske og tekniske faciliteter, med kvalitative
tilbud inden for den professionelle rytmiske
musik og amatørmusikken som inspiration og
supplement til regionens øvrige musikliv
at tilbyde mødelokaler og udstillingslokaler
at bidrage til samarbejde og inspiration
brugerne imellem
at skabe et sted, hvor aktiviteter er planlagt
med udgangspunkt i husets brugere
at være hjemsted for musikskole og biograf.
at drive en cafévirksomhed i tilknytning til
husets aktiviteter
at tilbyde faciliteter til anden kulturel
virksomhed

Desuden kan foreninger og aktiviteter med naturlig
sammenhæng til Tobakgaardens formål placeres i
tidsbestemte lejemål i institutionens lokaler.

Desuden kan foreninger og aktiviteter med naturlig
sammenhæng til Tobakgaardens formål placeres i
tidsbestemte lejemål i institutionens lokaler.
stk. 2
Ovennævnte formål realiseres ved:
– at varetage den daglige drift.

Bemærkning: Der er blot tale om en simplificering.

Side 1 af 8

Medlemskreds
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 3 Medlemskreds
Som medlemmer af Tobaksgaarden kan optages
foreninger, klubber, organisationer, virksomheder,
institutioner og enkeltpersoner, som enten gerne vil
bruge Tobaksgaarden eller støtte Tobaksgaarden.

§ 3 Medlemskreds
stk. 1
Som medlemmer af Tobaksgaarden kan optages
foreninger, klubber, organisationer, virksomheder,
institutioner og enkeltpersoner, som vil bruge og/eller
støtte Tobaksgaarden.
stk. 2
Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt.
Ved udtræden skal evt. gæld til institutionen være
betalt.

Bemærkning: Der er tale om en omformulering, da ”bruge” og ”støtte” ikke udelukker hinanden
Desuden tilføjes stk. 2 vedr. udmeldelse, hvilket blot er en flytning fra ”§9 Udmeldelse”, hvor det
tidligere har været beskrevet selvstændigt.

Økonomi
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 4 Økonomi
Tobaksgaardens driftsmidler tilvejebringes ved tilskud
fra Assens kommune og andre myndigheder,
aktiviteter, bidrag fra interesserede og ved
driftsindtægter i øvrigt.
Der opkræves gebyr for lån af lokaler i Tobaksgaarden.
Prispolitikken besluttes af bestyrelsen, men for
foreninger vil det ligge på niveau med kommunens
prispolitik på området.
Der opkræves et årligt kontingent. Kontingentet
fastlægges på generalforsamlingen.

§ 4 Økonomi
Tobaksgaardens driftsmidler tilvejebringes ved tilskud
fra Assens kommune og andre myndigheder,
aktiviteter, bidrag fra interesserede og ved
driftsindtægter i øvrigt.
Der opkræves leje for lån af lokaler i Tobaksgaarden.
Der opkræves et årligt medlemskontingent.
Prispolitikken besluttes af bestyrelsen.

Bemærkning: Det er politikken om differentieret (lavere) lavere leje til foreninger der ønskes
afspejlet.
Selve prisniveauet er ikke nødvendigvis sammenligneligt.
Punktet på generalforsamlingen vedr. kontingenter er kun et orienteringspunkt.
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Generalforsamling
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 6 Generalforsamling
stk. 1
Generalforsamlingen afholdes i januar kvartal på
bestyrelsens foranledning. Indkaldelse sker i den lokale
presse, i husstandsomdelte aviser og ved opslag i
Tobaksgaarden mindst 4 uger i forvejen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3
af de afgivne stemmer samt jfr. stk. 6.

§ 6 Generalforsamling
stk. 1
Generalforsamlingen afholdes i januar kvartal på
bestyrelsens foranledning. Indkaldelse sker i den lokale
presse og ved opslag i Tobaksgaarden mindst 4 uger i
forvejen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3
af de afgivne stemmer.

stk. 2
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal
indeholde følgende:

stk. 2
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal
indeholde følgende:

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Valg af referent
Pkt. 3. Bestyrelsens beretning
Pkt. 4. Godkendelse af Regnskab.
Pkt. 5. Indkomne forslag
Pkt. 6. Orientering om budget for indeværende år samt
aktivitetsplan og kontingenter.
Pkt. 7. Valg til bestyrelsen.
Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter.
Pkt. 9. Valg af revisor
Pkt. 10. Eventuelt

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Valg af referent
Pkt. 3. Bestyrelsens beretning
Pkt. 4. Godkendelse af Regnskab.
Pkt. 5. Indkomne forslag
Pkt. 6. Orientering om budget for indeværende år samt
aktivitetsplan og kontingenter.
Pkt. 7. Godkendelse af antallet af
bestyrelsesmedlemmer for kommende periode
Pkt. 8. Valg til bestyrelsen.
Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter.
Pkt. 10. Valg af revisor
Pkt. 11. Eventuelt

stk. 3
Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal være ophængt i Tobaksgaarden 6
dage før.
stk. 4
Foreninger, klubber, organisationer,
erhvervsvirksomheder, institutioner og
enkeltpersoner m.v., som senest den 1. februar er
registreret som brugere eller støtter af Tobaksgaarden
– er valgbare og har valgret.
Et medlemskab udløser en stemme. Medlemmer i
restance har ikke stemmeret.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen, Assens kommune eller mindst 10 brugere
(medlemmer), med motiveret dagsorden.
stk. 6
Forslag til ændringer i nærværende vedtægter skal
forelægges og godkendes af Assens kommune.

stk. 3
Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal være ophængt i Tobaksgaarden 6
dage før.
Af dagsordenen skal det fremgå, hvor mange
bestyrelsespladser der er på valg.
stk. 4
Foreninger, klubber, organisationer,
erhvervsvirksomheder, institutioner og
enkeltpersoner m.v., som senest 3 uger inden
generalforsamlingen er registreret som medlemmer af
Tobaksgaarden – er valgbare og har valgret.
Et medlemskab udløser en stemme. Medlemmer i
restance har ikke stemmeret.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen, Assens kommune eller mindst 10
medlemmer, med motiveret dagsorden.
stk. 6
Forslag til ændringer i vedtægter skal forelægges og
godkendes af Assens Kommune.

Bemærkning: Krav om annoncering i ” husstandsomdelte aviser” er en udgift uden tilstrækkelig
effekt, da modtagergruppen efterhånden er meget lille.
Generalforsamling skal afholdes i ”januar kvartal”, hvorved ”1. februar” i praksis kan ligge senere. ”3
uger inden” er fleksibelt og giver mulighed for at reagere efter datoen for generalforsamlingen er
annonceret.
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Bestyrelsen
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 7 Bestyrelsen
stk. 1
Tobaksgaarden ledes af en bestyrelse på 8 personer: 7
personer vælges blandt medlemskredsen
Tobaksgaardens Venner på den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen vælges for en 2-årig
periode, således: 3 på ulige år og 4 på lige år. Assens
Musikskole udpeger 1 medlem.
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg
bestående af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden
for bestyrelsen er født formand i forretningsudvalget.

§ 7 Bestyrelsen
stk. 1
Tobaksgaarden ledes af en bestyrelse på minimum 5
personer og maksimum 7 personer med særlige
kompetencer indenfor drift af kulturhuse.

stk. 2
Lederen af Tobaksgaarden deltager som sekretær for
bestyrelsen.
Uden stemmeret deltager en repræsentant for Kulturel
Forvaltning.
stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og
næstformand.
stk. 4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og
tilrettelægger selv de interne arbejds- og
kompetenceforhold i henhold til forretningsordenen.
Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte arbejdsgrupper efter
opståede behov – også med eksterne deltagere, men
med af deltagelse med minimum et bestyrelsesmedlem.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

Bestyrelsen fastsætter antallet af
bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode til
godkendelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges, for en 2-årig periode,
på den ordinære generalforsamling, således halvdelen
er på valg i ulige år og halvdelen (+1 ved ulige antal) er
på valg i lige år. Samtidig vælges 2 suppleanter til
bestyrelsen, for en 1-årig periode.
Bestyrelsen kan i perioder supplere sig med 1-2
personer der tilfører nødvendige kompetencer i
perioden.
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg
bestående af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden
for bestyrelsen er født formand i forretningsudvalget.
stk. 2
Lederen af Tobaksgaarden deltager som sekretær for
bestyrelsen.
stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og
næstformand.
stk. 4
Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og
tilrettelægger de interne arbejds- og
kompetenceforhold i henhold til forretningsordenen.
Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Bemærkning: Størrelsen og sammensætningen af bestyrelsen understøtter ikke en optimal
behandling af relevante emner. Den nye formulering medfører en lidt mindre og mere smidig
bestyrelse.
Samtidig åbner formuleringen mulighed for at justere bestyrelsens størrelse uden at det kræver
vedtægtsændringer hver gang.

Ledelse
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 8 Ledelse
Bestyrelsen ansætter og afskediger husets leder.
Lederen har det daglige driftsmæssige, økonomiske og
administrative ansvar.
Dele af driften m.v. af Tobaksgaarden kan udliciteres.
Bestyrelsen ansætter og afskediger en kunstnerisk
leder, som har ansvaret for de kulturelle aktiviteter i
Tobaksgaarden.
Lederen af Tobaksgaarden ansætter og afskediger
øvrigt personale, i henhold til retningslinier angivet af
bestyrelsen.

§ 8 Ledelse
Bestyrelsen ansætter og afskediger husets leder.
Lederen har det daglige kunstneriske, driftsmæssige,
økonomiske og administrative ansvar.
Dele af driften m.v. af Tobaksgaarden kan udliciteres.
Lederen af Tobaksgaarden ansætter og afskediger
øvrigt personale, i henhold til retningslinjer angivet af
bestyrelsen.

Husets leder har også ansvaret for det kunstneriske.
Side 4 af 8

Udmeldelse
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 9 Udmeldelse
Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt.
Ved udtræden skal evt. gæld til institutionen være
betalt.

[flyttet til §3]

Bemærkning: Formuleringen vedr. udmeldelse er flyttet til stk. 2 under §3: Medlemskreds.
Som konsekvens heraf bliver nummereringen herefter ”§ 9 Regnskab” og ”§ 10 Opløsning”

Regnskab
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 10 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler
skal anbringes på forsvarlig vis. Regnskabet skal
revideres af ekstern revisor eller af Kommunernes
Revision.

§ 10 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler
skal anbringes på forsvarlig vis. Regnskabet skal
revideres af ekstern revisor.

Bemærkning: Formuleringen vedr. udmeldelse er flyttet til stk. 2 under §3: Medlemskreds.
Som konsekvens heraf bliver nummereringen herefter ”§ 9 Regnskab”.

Særlige forhold i etableringsperioden
Nuværende formulering

Ny formulering

§ 12 Særlige forhold i etableringsperioden
Den midlertidige bestyrelse foranlediger valg til ny
bestyrelse i januar kvartal 2005.

[Slettet]

Bemærkning: Paragraffen § 12 vedr. etableringsfasen slettes, da den er overflødigt at opretholde.
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Opdaterede vedtægter, 12. december 2019

VEDTÆGTER FOR TOBAKSGAARDEN
§ 1 Navn
Den selvejende institutions navn er Tobaksgaarden.
Dets hjemsted er Assens.
§ 2 Formål
Tobaksgaardens formål er at skabe, vedligeholde og udbygge rammerne for kulturelle
aktiviteter samt at give kultur- og fritidstilbud til alle aldersgrupper ved skabende,
igangsættende og udøvende virksomhed. Dette opnås ved:
•
•
•
•
•
•
•
•

at skabe et forenings- og kulturhus som samlingssted for alle borgere.
at drive et rytmisk spillested, med tilhørende fysiske og tekniske faciliteter, med
kvalitative tilbud inden for den professionelle rytmiske musik og
amatørmusikken som inspiration og supplement til regionens øvrige musikliv
at tilbyde mødelokaler og udstillingslokaler
at bidrage til samarbejde og inspiration brugerne imellem
at skabe et sted, hvor aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i husets brugere
at være hjemsted for musikskole og biograf.
at drive en cafévirksomhed i tilknytning til husets aktiviteter
at tilbyde faciliteter til anden kulturel virksomhed

Desuden kan foreninger og aktiviteter med naturlig sammenhæng til Tobakgaardens
formål placeres i tidsbestemte lejemål i institutionens lokaler.
§ 3 Medlemskreds
stk. 1
Som medlemmer af Tobaksgaarden kan optages foreninger, klubber, organisationer,
virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, som vil bruge og/eller støtte
Tobaksgaarden.
stk. 2
Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt.
Ved udtræden skal evt. gæld til institutionen være betalt.
§ 4 Økonomi
Tobaksgaardens driftsmidler tilvejebringes ved tilskud fra Assens kommune og andre
myndigheder, aktiviteter, bidrag fra interesserede og ved driftsindtægter i øvrigt.
Der opkræves leje for lån af lokaler i Tobaksgaarden.
Der opkræves et årligt medlemskontingent.
Prispolitikken besluttes af bestyrelsen.
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§ 5 Hæftelse
stk. 1
For Tobaksgaarden forpligtelser hæfter alene institutionen, således at der ikke er noget
personligt eller solidarisk ansvar for nogen person, forening eller for Assens kommune
udover de tilfælde, hvor kautions- eller garantiforpligtelse direkte er påtaget.
stk. 2.
Tobaksgaarden er forpligtet ved formandens og den daglige leders underskrift.
Alternativt ved formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift. Med hensyn til salg
eller pantsætning af fast ejendom skal Assens byråds godkendelse indhentes.
§ 6 Generalforsamling
stk. 1
Generalforsamlingen afholdes i januar kvartal på bestyrelsens foranledning. Indkaldelse
sker i den lokale presse og ved opslag i Tobaksgaarden mindst 4 uger i forvejen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dog kræver
vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
stk. 2
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Valg af referent
Pkt. 3. Bestyrelsens beretning
Pkt. 4. Godkendelse af Regnskab.
Pkt. 5. Indkomne forslag
Pkt. 6. Orientering om budget for indeværende år samt aktivitetsplan og kontingenter.
Pkt. 7. Godkendelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer for kommende periode
Pkt. 8. Valg til bestyrelsen.
Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter.
Pkt. 10. Valg af revisor
Pkt. 11. Eventuelt
stk. 3
Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Dagsordenen skal være ophængt i Tobaksgaarden 6 dage før. Af dagsordenen skal det
fremgå, hvor mange bestyrelsespladser der er på valg.
stk. 4
Foreninger, klubber, organisationer, erhvervsvirksomheder, institutioner og
enkeltpersoner m.v., som senest 3 uger inden generalforsamlingen er registreret som
medlemmer af Tobaksgaarden – er valgbare og har valgret.
Et medlemskab udløser en stemme. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, Assens kommune eller
mindst 10 medlemmer, med motiveret dagsorden.
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§ 7 Bestyrelsen
stk. 1
Tobaksgaarden ledes af en bestyrelse på minimum 5 personer og maksimum 7 personer
med særlige kompetencer indenfor drift af kulturhuse.
Bestyrelsen fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode til
godkendelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges, for en 2-årig periode, på den ordinære
generalforsamling, således halvdelen er på valg i ulige år og halvdelen (+1 ved ulige
antal) er på valg i lige år. Samtidig vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, for en 1-årig
periode.
Bestyrelsen kan i perioder supplere sig med 1-2 personer der tilfører nødvendige
kompetencer i perioden.
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af 3-5
bestyrelsesmedlemmer. Formanden for bestyrelsen er født formand i
forretningsudvalget.
stk. 2
Lederen af Tobaksgaarden deltager som sekretær for bestyrelsen.
stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
stk. 4
Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og tilrettelægger de interne arbejds- og
kompetenceforhold i henhold til forretningsordenen.
Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte arbejdsgrupper efter opståede behov – også med
eksterne deltagere, men med af deltagelse med minimum et bestyrelsesmedlem.
§ 8 Ledelse
Bestyrelsen ansætter og afskediger husets leder.
Lederen har det daglige driftsmæssige, økonomiske og administrative ansvar.
Dele af driften m.v. af Tobaksgaarden kan udliciteres.
Lederen af Tobaksgaarden ansætter og afskediger øvrigt personale, i henhold til
retningslinjer angivet af bestyrelsen.
§ 9 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret
Foreningens midler skal anbringes på forsvarlig vis.
Regnskabet skal revideres af ekstern revisor.
§ 10 Opløsning
Nedlæggelse af institutionen kræver 2 generalforsamlingsbeslutninger med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer og med max. 2 måneders mellemrum.
Dersom institutionen nedlægges, overgår dens midler til andre formål efter
Assens byråds beslutning.
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