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Vedtægter for  

Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter 
 

 

 

§1 

 

Fondens navn er Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter (engelsk navn: Aarhus Inter-

national Sailing Center). 

 

 

§2 

 

Fonden har hjemsted i Aarhus Kommune. 

 

 

§3 

 

1. Fonden er almennyttig med det formål at opføre, eje, drive og administrere det sejlsports-

center, der skal opføres på Aarhus Nordhavn, Kystpromenaden, 8000 Aarhus C. 

Sejlsportscentret skal hovedsageligt benyttes til almennyttige, idrætslige formål, primært 

inden for ungdoms-, talent- og elitearbejdet, samt aktiviteter, som øger kendskabet til og 

udbredelsen af sejlsport. 

Sejlsportscentret kan også anvendes til andre søsportsmæssige aktiviteter og kan også ud-

lejes til andre formål. 

2. Efter konsolidering af årets resultat, jf. §11, stk. 5, kan fonden i øvrigt anvende sit løbende 

overskud og reserver til at yde økonomisk støtte ved uddelinger eller hensættelser til for-

del for andre almennyttige, idrætslige formål i Aarhus Kommune, som øger kendskabet til 

og udbredelsen af sejlsport, samt støtte sådanne formål på anden vis. 

 

 

§4 

 

1. Fonden er stiftet under navnet Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter. 

2. Stifteren er foreningen Sailing Aarhus, CVR-nr. 30440595, der har følgende medlemmer: 

a. Aarhus Sejlklub 

b. Sejlklubben Bugten 

c. Marselisborg Sejlklub 

d. Aarhus Windsurfingklub 

e. Kaløvig Baadelaug 

f. Egå Sejlklub 

3. Fonden er stiftet den 26. maj 2015. 

4. I forbindelse med stiftelsen af fonden har følgende ydet sådanne bidrag til fonden, at de 

fra stiftelsen er at anse som fondens væsentlige gavegivere, bidragsydere mv. (”oprindeli-

ge hovedbidragsydere”): 

a. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, 

CVR-nr. 11666779 

b. Aarhus Kommune, CVR-nr. 55133018 

5. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder ud over de rettigheder for de 

oprindelige hovedbidragsydere, der fremgår af vedtægternes §9, stk. 3 og §10, stk. 2.  
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6. Fondens kapital kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller væsentlige gave-

givere, bidragsydere mv., eller disses faste samlevere, ægtefæller eller mindreårige børn. 

 

 

§5 

 

1. Fondens bundne kapital (grundkapitalen) udgør DKK 61.800.000, hvilket beløb er indbe-

talt kontant, heraf DKK 300.000 indbetalt kontant af stifteren ved stiftelsen, og DKK 

61.500.000 ved efterfølgende forhøjelse af fondens grundkapital. Fonden skal ikke i for-

bindelse med stiftelsen, eller forhøjelsen af grundkapitalen, overtage andre værdier end 

kontanter. 

2. Grundkapitalen skal i nødvendigt omfang medgå til byggeriets finansiering.  

3. Fonden er berettiget til at optage lån, eventuelt mod sikkerhed i fondens aktiver. 

4. Fondens bestyrelse kan træffe beslutning om, at grundkapitalen skal forhøjes ved overfør-

sel af reserver eller overskud ifølge det senest reviderede årsregnskab. 

5. Grundkapitalen kan endvidere ved bestyrelsens beslutning forhøjes ved overførsel af 

overskud eller frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der senest 

er aflagt årsregnskab for, med mindre beløbet er uddelt, forbrugt eller bundet. 

6. Grundkapitalen kan endvidere ved bestyrelsens beslutning forhøjes med beløb, som ved 

arv, gave eller lignende bidrag tilføres fonden i dette øjemed. 

7. For de forpligtelser, der påhviler fonden, hæftes alene med den til enhver tid værende 

formue i fonden. 

 

§6 

 

1. Fonden ledes af en bestyrelse med minimum 6 og maksimalt 8 medlemmer. 

2. Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden og udpeges i henhold til vedtægten. 

a. Sailing Aarhus udpeger 3 medlemmer. 

b. Dansk Sejlunion udpeger 1 medlem. 

c. Idrætssamvirket i Aarhus udpeger 1 medlem. 

d. Team Danmark udpeger 1 medlem. 

e. De resterende medlemmer kan udpeges af de 6 ovennævnte medlemmer i forening, 

blandt personer, der har viden eller erfaring inden for fondens formål, herunder 

indsigt i økonomi, jura og/eller erfaring med arbejde i idrætsforeninger. 

3. Den første bestyrelse er udpeget ved stiftelsen. 

4. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. 

5. Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges det nye medlem i overensstemmelse med 

§6.2. 

6. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for to år ad gangen, dog således at halvdelen af medlem-

merne af den første bestyrelse udpeget ved stiftelsen er udpeget for fondens første tre år. 

Genudpegning kan finde sted. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter det årlige 

årsregnskabsmøde, jf. §7, stk. 5. 

7. Eventuelt personale aflønnet af fonden kan ikke udpeges til bestyrelsen. 

8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin for-

retningsorden. 

 

 

§7 

 

1. Fonden tegnes af 6 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

2. Der kan meddeles prokura. 
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3. Væsentlige beslutninger, herunder køb og salg, pantsætning af fast ejendom og lånopta-

gelse skal forelægges Aarhus Kommune til orientering. 

4. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme 

udslagsgivende. 

5. Bestyrelsen afholder årsregnskabsmøde hvert år i Aarhus senest 4 måneder efter regn-

skabsårets udløb med følgende dagsorden: 

a. Formandens beretning for det forløbne år. 

b. Fremlæggelse af årsregnskab og koncernregnskab til godkendelse og underskrift. 

c. Beslutning om anvendelse af overskuddet. 

d. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer eller genudpegning af bestyrelsesmedlem-

mer. 

e. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, jf. §11. 

f. Eventuelt. 

6. Revisor indkaldes til og har pligt til at deltage i det årlige årsregnskabsmøde. 

7. Bestyrelsesmøde afholdes i øvrigt, når formanden beslutter det, eller når det begæres af et 

medlem af bestyrelsen, revisor, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen som registre-

ringsmyndighed.  

8. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. 

9. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige 

de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

10. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke honorar. 

11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede 

eller repræsenteret ved fuldmagt. Fuldmagt kan alene meddeles til et andet bestyrelses-

medlem. 

12. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte besty-

relsesmedlemmer, jf. dog §9. 

 

 

§8 

 

1. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af fondens virke. 

2. Bestyrelsen må i nødvendigt omfang antage såvel lønnet som ulønnet medhjælp til kon-

krete driftsopgaver. 

3. Bestyrelsen skal sikre, at der årligt udarbejdes og revideres regnskab. 

 

 

§9 

 

1. Bestyrelsen kan under iagttagelse af ”Lov om erhvervsdrivende Fonde” beslutte at ændre 

fondens vedtægter. 

2. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 

Til opløsning af fonden kræves dog tiltrædelse fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

3. Vedtægtsændringer i forhold til formål, anvendelse af overskud, opløsning samt anvendel-

se af formue ved opløsning skal godkendes af de oprindelige hovedbidragsydere inden 

ikrafttræden. 

 

 

§10 

 

1. Beslutning om fondens opløsning skal ske under iagttagelse af ”Lov om erhvervsdrivende 

fonde” samt §9. 



 
 

ID: 82242|102052|224      4/4 

2. Ved opløsning skal formuen, efter samråd med hovedbidragsyderne, anvendes til tilsva-

rende almennyttige formål, som er angivet i §3, primært til gavn for sø- og sejlsporten i 

Aarhus Kommune. 

 

 

§11 

 

1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

2. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2015. 

3. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for et 

år ad gangen, jf. §7. Genvalg kan finde sted. Regnskabet fremlægges for bestyrelsen på 

fondens ordinære bestyrelsesmøde. Regnskabet fremsendes til Aarhus Kommune til orien-

tering. 

4. Revisor fører en revisionsprotokol, som forelægges ved alle bestyrelsesmøder. Formanden 

sørger for, at enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

5. Af årets resultat skal bestyrelsen sikre konsolidering af fondens formue, således at sejl-

sportscentret stedse kan være moderne og vel vedligeholdt. 

 

 

***** 

 

 

Således vedtaget i Aarhus, den 20. december 2017 

 

 


