
 
 
VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION 
FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO 

Den selvejende institutions navn er "FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO". Dens 
hjemsted er Hillerød kommune med adresse Nødebovej 26, 3480 Fredensborg. 

2. Den selvejende institutions formål er at drive "FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO" 
og dermed skabe åbne rammer for kulturelle aktiviteter og beboernes trivsel i det nære 
miljø. 

3. Den selvejende institutions ledelse består af bestyrelsen for foreningen 
"FORSAMLINGSHUSETS VENNER", der varetager den overordnede ledelse af 
institutionen. Bestyrelsen kan ansætte personale til at varetage den daglige drift af 
institutionen. 

4. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske 
anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til 
enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Bestyrelsen fastlægger i samråd med 
Hillerød byråd de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift, således at 
de opfylder de af Hillerød byråd vedtagne retningslinjer for ydelse af etablerings- og 
driftstilskud til forsamlingshuse. Institutionen tegnes af formanden samt et andet medlem 
af bestyrelsen. 

5. Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder regnskab for 
institutionen, der forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling i 
foreningen "FORSAMLINGSHUSETS VENNER". Det reviderede og godkendte regnskab 
sendes til Hillerød byråd inden den 1. april. Institutionens revisorer er de af foreningen 
"FORSAMLINGSHUSETS VENNER" valgte. 

6. Vedtægter for den selvejende institution godkendes af generalforsamlingen i foreningen 
"FORSAMLINGSHUSETS VENNER". 

7. Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter er kun gyldig, når den sker på en 
generalforsamling (jvf. pkt. 6), hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er 
repræsenterede, og når vedtagelse sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt der ikke 
er fremmødt 2/3 af de stemmeberettigede, kan vedtagelsen ske på en efterfølgende 
generalforsamling, hvis 2/3 af de repræsenterede stemmer for. 

8. Vedtagelse af beslutning om institutionens opløsning er kun gyldig, når den sker på en 
generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og 
når vedtagelsen sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke repræsenteret 2/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer, kan 2/3 af de repræsenterede forlange, at der snarest 
muligt og senest 3 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget 
kan vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er herfor. 
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9. Såfremt institutionen opløses, skal ejendommen Nødebo Kro, matr.nr. 3 M Nødebo By 
alene anvendes til lokale almennyttige eller kulturelle formål efter nærmere aftale med 
Hillerød byråd. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om den fremtidige anvendelse, tilskødes ejendommen 
Hillerød kommune med overtagelse af den på ejendommen tinglyste pantegæld. 

 


