
Vedtægt 
for Den selvejende institution 

Rebild Vandrerhjem 
 
 

§ 1. 
Navn, formål, hjemsted. 

Den selvejende institutions navn er ”Rebild Vandrerhjem”. 
Institutionens hjemsted er Rebild Kommune og institutionens adresse er Rebildvej 23, Rebild, 9520 
Skørping. 
Institutionens formål er – ved bortforpagtning – at drive vandrerhjem, der yder gode og hyggelige 
overnatningsforhold på ture i ferier og fritid samt indkvartering af skole- og ungdomsgrupper m.m. 
på et for ungdoms- og socialturisme på rimeligt prisniveau. 
Endvidere kan vandrerhjemmet danne ramme om lejerskoleophold samt anvendes i kursus- og 
uddannelsesøjemed.  
Vandrerhjemmet skal dog sikre at driftstilskud ikke udbetales i strid med Kommunalfuldmagten, 
hvilket aktuelt defineres ved at vandrerhjemmet er spartansk indrettet og ikke et alternativ til et 
billigt hotel, samt at gæsterne i vid udstrækning selv medbringer sengelinned samt selv skal sørge 
for rengøring ved afrejse.  
 

§ 2. 
Grundkapital. 

Institutionens oprindelige grundkapital består af de 2 faste ejendomme matr.nr. 4m og 4l, Rebild by, 
Skørping, beliggende hhv. Rebildvej 23 og 21, Rebild, 9520 Skørping, og hvilke ejendomme er 
overdraget fra Skørping Kommune i forbindelse med institutionens stiftelse. 
Ejendommen matr.nr. 4m, Rebild by, Skørping, er ved den offentlige ejendomsvurdering pr. 1/1 
1996 vurderet til 1.500.000 kr. 
Ejendommen matr.nr. 4l, Rebild by, Skørping, er ved den offentlige vurdering pr. 1/1 1996 vurderet 
til 640.000 kr. 
 

§ 3. 
Drift. 

Institutionen ledes af en bestyrelse. 
Bestyrelsen har ansvaret for, at institutionen drives efter sit formål. 
Den daglige drift forestås af en af bestyrelsen antaget forpagter, med hvem der udarbejdes en 
forpagtningsaftale. 
Driften af den selvejende institution skal efter modtagelse af offentlige tilskud, 
forpagtningsindtægter m.v. hvile i sig selv. 
Eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med vedtægternes formål. 
 

§ 4. 
Bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Rebild Byråd og 3 
medlemmer udpeges af Rebild Erhvervsudviklingsråd. 
Perioden for de af Rebild Byråd udpegede medlemmer følger byrådets valgperiode. 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år. Hvert år afgår 1, henholdsvis 2 medlemmer. 
Rækkefølgen bestemmes første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. 
Som bestyrelsesmedlem kan ikke udpeges en person, der selv udøver konkurrerende virksomhed i 
forhold til den selvejende institution. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær. 



Bestyrelsen er beslutningsdygtig, mår mindst 3 af dens medlemmer er til stede. 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange 
årligt. 
Ekstraordinært møde afholdes, når mindst 2 medlemmer skriftligt anmoder herom. 
Møderne indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden. 
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Over alle møder tages referat, der efterfølgende godkendes. 
Forpagteren deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder efter behov. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggende varetages 
under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er fastsat for institutionens 
daglige ledelse og drift. 
Indgåelse og ophævelse af aftaler, der ikke alene vedrører den daglige drift af vandrerhjemmet og 
dermed forpagterens endelige ansvar, kræver bestyrelsens beslutning. 
 

§ 5. 
Budget og regnskab. 

Den selvejende institutions regnskabsår følger kalenderåret. 
Bestyrelsen udarbejder senest 1.maj hvert år årsregnskab for det foregående regnskabsår. 
Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revideres og påtegnes af en godkendt revisor. 
Bestyrelsen udarbejder senest den 1. juli budget for det følgende regnskabsår. 
Senest 1. august fremsendes årsregnskab for det foregående år og budget for det følgende år til 
Rebild Kommune til orientering. 
 

§ 6.  
Tegning og hæftelse. 

Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. 
Køb, salg og pantsættelse af fast ejendom kræver underskrift af formanden og 3 
bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse af Rebild Kommune. 
Institutionen hæfter kun for sine forpligtelser med den institutionen til enhver tid tilhørende formue. 
Der påhviler ikke bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
 

§ 7. 
Vedtægtsændringer. 

Ændringer i vedtægten kræver tilslutning fra mindst 4 bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse af 
Rebild Kommune. 
Endvidere gælder reglerne i Fondslovens § 32. 
 

§ 8. 
Likvidation. 

Institutionens eventuelle likvidation besluttes af bestyrelsen og godkendes af Rebild Kommune og 
forestås af 2 advokater. 
Institutionens bestyrelse udpeger en advokat, medens Rebild Kommune udpeger den anden. 
Eventuelle overskydende aktiver tilfalder formål, der besluttes af Rebild Kommune. 
Endvidere gælder reglerne i fondslovens § 32. 
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Vedtagelsespåtegning: 
 
Tiltrådt af bestyrelsen for den selvejende institution Rebild Vandrerhjem i bestyrelsesmødet den 14. 
februar 2007. 
 
Således vedtaget af byrådet i Rebild Kommune den 29. marts 2007. 
 
Vedtægtsændring § 5 vedrørende valg af revisor godkendt af bestyrelsen den 22. september 2015. 
 
Godkendt af byrådet i Rebild Kommune den 26. november 2015. Sagsnummer 04.12.00-A00-1-15. 
 
Vedtægtsændring § 1 vedrørende driftstilskud og Arbejdsmarkedets feriefond er taget ud af 
vedtægterne godkendt af bestyrelsen den 1. juni 2021. 
 
Godkendt af byrådet i Rebild Kommune den 22. juni 2021.


