
 

 

 

 

 

 

Vedtægter  

For 

Den almennyttige selvejende institution 

 

Kulturlanternen 

      - LemmingHuset - 
 

 

 

 

 

 



1. Navn, hjemsted og formål 

1.1. Den selvejende institutions navn er Kulturlanternen, - LemmingHuset -, som 

er en almennyttig fond. 

1.2. Kulturlanternen, - LemmingHuset - har hjemsted på Lemming Skolevej 10, 

8632 Lemming i Silkeborg Kommune. 

1.3. Det er den selvejende institutions formål at drive og udvikle Kulturlanternen, - 

LemmingHuset - som et åbent være og virke hus for alle aldre med tilhørende 

sports/møde/fest/aktivitets og værkstedsfaciliteter og udleje dem til sport, 

mødeaktivitet, fester o.l. arrangeret af såvel private som foreninger og kultur 

og musik tilbud samt ikke- kommercielle husflids og kunsthåndværkere. 

Kulturlanternen, - LemmingHusets - formål er at være hjemsted for møder, 

idræt og almen kulturel aktivitet og udvikle disse områder i samarbejde med 

foreninger og brugere af Kulturlanternen, - LemmingHuset -.  

1.4. Kulturlanternen, - LemmingHuset - skal for så vidt muligt være tilgængeligt 

hele tiden. Bestyrelsen og/eller den daglige leder afgør, i hvilket omfang et 

arrangement udelukker brug af andre faciliteter.        

 

2. Finansiering 

2.1. Grundlaget for den selvejende institution er lejeindtægter ved udlejning af 

sports- og kulturfaciliteter, mødelokaler, kontingent samt frivillige bidrag. 

  

3. Organisatoriske forhold, formue, herunder bygninger, og hæftelse m.v. 

3.1. Den selvejende institution er dannet ved en sammenslutning af 

idrætsforeningens klubhus med multibane og forsamlingshuset, således at 

Kulturlanternen, - LemmingHuset - er ejer af begge grunde med huse og 

fremadrettet står for byggeri af sal mellem husene, værkstedfaciliteter og 

møderum til kunsthåndværkere og andre. Kulturlanternen, - LemmingHuset - 

står ligeledes for investeringer i kommende sportsfaciliteter på den 

kommunale sportsplads. 



3.2. Institutionens midler, herunder et eventuelt overskud ved driften tilhører den 

selvejende institution. Midlerne skal med undtagelse af den del af formuen, 

der indestår i fast ejendom og inventar m.v., eller som bruges i den daglige 

drift, anbringes på betryggende måde i pengeinstitut eller i overensstemmelse 

med de for anbringelse af umyndige midler gældende regler. 

3.3. I forhold til tredjemand hæfter den selvejende institution alene med sin 

formue. Medlemmerne har intet personligt ansvar for den selvejende 

institutions forpligtelser. 

3.4. Institutionens bygninger, inventar m.v. må kun anvendes til hovedformål jf. § 

1, og må således ikke sælges eller pantsættes uden stemmeflertal i 

bestyrelsen og Silkeborg Byråds efterfølgende godkendelse.  

3.5. Udlåning kan ske med accept af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 

4. Bestyrelsens sammensætning 

4.1. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, 3 

suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

4.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 

sekretær og fastætter selv sin forretningsorden med angivelse af de nærmere 

bestemmelser om udførelsen af sit hverv.  

Bestyrelsen kan vælge at udpege en ekstern regnskabskyndig kasserer. 

4.3. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges med virkning fra den 1. januar 2018 for en 

2-årig periode. Hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, 

første gang ved lodtrækning, 3 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

4.4. Lemming Idrætsforening indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 

revisor til bestyrelsen.  

Lemming Sogns Borgerforening indstiller 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 

suppleant og 1 revisor til bestyrelsen.  

Værkeriet indstiller 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant og 1 revisorsuppleant 

til bestyrelsen.  



4.5. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Møde skal i øvrigt 

afholdes, når 3 medlemmer stiller krav herom. 

4.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 

stede. Afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed 

er formanden eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. 

4.7. Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri fremsendes til Silkeborg 

Byråd til orientering. 

4.8. Over bestyrelsens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol. 

 

5. Bestyrelsens arbejde og ansvar  

5.1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af den selvejende institution.  

5.2. Bestyrelsen forvalter de af institutionen betroede midler, planlægger og 

fastlægger brugen af Kulturlanternen, - LemmingHuset - med tilhørende 

faciliteter. De nærmere retningslinjer herfor fastsættes i en forretningsorden. 

5.3. Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder, der kan forestå institutionens daglige 

drift. Bestyrelsen skal i så tilfælde udarbejde en ansættelseskontrakt. 

5.4. Bestyrelsen udarbejder et årligt budget og regnskab for den selvejende 

institution, og fremsender dette til orientering hos Silkeborg Byråd jf. pkt. 9. 

 

6. Tegningsregel 

6.1. Den selvejende institution tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand, 

begge i forening med to bestyrelsesmedlemmer. 

6.2. Ved køb eller salg af fast ejendom kræves der dog underskrift af samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. 

6.3. Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan der meddeles prokura. 

 



7. Vedtægtsændringer  

7.1. Vedtægtsændringer skal vedtages af bestyrelsen med mindst 4 stemmer og 

kræver tillige Silkeborg Byråds godkendelse. 

 

8. Revision 

8.1. Regnskabet revideres af de valgte revisorer, som til en hver tid har adgang til 

at efterse institutionens regnskab og beholdninger og skal mindst 1 gang årligt 

foretage eftersyn heraf. Revisorerne fremkommer samtidig med afleveringen 

af det reviderede årsregnskab med en vurdering af dette, herunder om de 

foretagne dispositioner har været økonomisk forsvarlige. 

8.2. Bestyrelsen kan vælge at lade regnskabet føre af et revisionsfirma, hvilket dog 

ikke fritager de valgte revisorer for ovenstående revisorpligter. 

 

9. Regnskabsår 

9.1. Den selvejende institution har regnskabsår der følger kalenderåret. 

Regnskabet afleveres i revideret stand til godkendelse i bestyrelsen og 

fremsendes også til orientering hos Silkeborg Byråd. 

  

10. Den selvejende institutions ophør 

10.1. I tilfælde af den selvejende institutions ophævelse foretages likvidation af et 

likvidationsudvalg på 3 medlemmer, hvoraf den selvejende institution vælger 

2 og Silkeborg Byråd 1 medlem.  

10.2. Den ved likvidation eventuelt fremkomne nettoformue overgår til anvendelse 

til kulturelle og eller almene formål i Lemmingområdet, efter indstilling fra 

bestyrelsen i Kulturlanternen, - LemmingHuset - og efterfølgende 

godkendelse i Silkeborg Byråd. 
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