FUNDATS

Undertegnede:
Vamdrup Kommune
Kolding Kommune og
Lunderskov Kommune
er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter:

VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION
KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

§ 1.
Fondens navn er Fonden Den selvejende institution Koldingegnens Lufthavn, Vamdrup.
Fondens hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2.
Fondens formål er at eje og drive ejendommen matr.nr. 4 r, 4 ap, 4 as, 4 av, 4 aæ, 5 c og 6 a
Bønstrup By Vamdrup på en sådan måde, at der fra ejendommen vedvarende kan drives flyveplads med tilhørende faciliteter, jfr. nærmere stk. 2.
Driften af flyvepladsen sker efter bestyrelsens afgørelse. Det bemærkes herved
at

bestyrelsen kan lade driften ske helt eller delvist ved fondens egen virksomhed, ved at
overlade driften til andre vederlagsfrit eller mod betaling, ved bortforpagtning, ved
etablering af datterselskabe(r) eller på anden måde, bestyrelsen måtte anse for hensigtsmæssig.

at

bestyrelsen skal tilstræbe, at der skabes et solidt økonomisk grundlag for flyvepladsens drift, der muliggør, at pladsen kan udvikles til at blive en tidssvarende flyveplads
til betjening af generel aviation, herunder således at den kan betjene faldskærmssporten, og således at pladsen til enhver tid kan være i pagt med brugernes behov vurde-

ret ud fra såvel sikkerhedsmæssige som teknologiske, økonomiske og servicemæssige
forhold.
Fonden har ikke til formål at foretage uddeling af fondens midler til tredjemand, idet fondens
overskud med fradrag af henlæggelser til konsolidering anvendes til opnåelse af det foran angivne formål ved ejendommens drift som flyveplads og de dermed forbundne omkostninger og
investeringer.

§ 3.
Fondens egenkapital ved oprettelsen udgør kr. 300.000,00 der indbetales ved underskrift af
nærværende fundats af de tre stiftende kommuner med kr. 249.000 af Kolding Kommune, kr.
29.700 af Vamdrup Kommune og kr. 21.300 af Lunderskov Kommune.
Samtidig med underskrift af nærværende fundats tilskøder Vamdrup Kommune fonden den i §
1 nævnte faste ejendom (med den derpå værende administrationsbygning), hvorfra flyvepladsen drives. Der henvises til vedhæftede skøde.
I det omfang, hvori der på ejendommen findes bygninger eller anlæg, der tilhører de tre kommuner eller nogen af dem, overdrages de herved til fonden.
Fonden skal ikke i forbindelse med stiftelsen overtage værdier i øvrigt.

§ 4.
Fondens bestyrelse udgøres af 3 medlemmer, hvoraf
-

1 medlem udpeges af og blandt Kolding Byråds medlemmer

-

1 medlem udpeges af Kolding Erhvervsråd og

-

1 medlem, der skal være flyvekyndig og i øvrigt repræsentere erhvervslivet, udpeges af
Fondens bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode,
således at de tidligere udpegede afgår, når det udpegende organ har udpeget nyt bestyrelsesmedlem.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af den, der havde udpeget den fratrædende.

§ 5.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, ligesom bestyrelsen, såfremt den
anser det fornødent, kan antage en eller flere direktører, ligesom bestyrelsen kan antage den
medhjælp, bestyrelsen måtte anse for fornøden til udførelse af fondens arbejdsopgaver.
Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være ansat som direktører i fonden. En direktør
må ikke være formand for bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Vederlag til bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt og rimeligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler
mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller søgsmål
mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

§ 6.
Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, herunder hvis
et enkelt medlem af bestyrelsen, revisor eller en direktør kræver det, og han skal påse, at
samtlige medlemmer indkaldes.
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin menig indført i protokollen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens – og i hans fravær næstformandens – stemme afgørende.
Beslutninger om ændring af vedtægterne, om salg af den i § 1 nævnte ejendom eller om anvendelse af den i strid med fondens formål kan dog kun træffes, såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Sådanne beslutninger som anført i det foregående stykke kan kun træffes efter forudgående
indkaldelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. På bestyrelsesmødet kan kun stemmes om emner optaget på dagsordenen, eller ændringsforslag dertil.

§ 7.
Fonden tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med
en direktør.

§ 8.
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.1991.
Fondens regnskaber aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik med bestemmelserne i årsregnskabslovens § 1 stk. 2, § 2 stk. 2, § 3-10, kapitlerne 2-8 a samt § 63 med de
fravigelser og tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond.
Fondens regnskaber revideres af Kommunernes Revisionafdeling. Regnskaberne skal tillige
godkendes af Kolding Kommune.

§ 9.
Fonden står under tilsyn af Kolding Kommune. I alle tilfælde, hvor der efter den lovgivning, der
gælder om ikke erhvervsdrivende fonde kræves samtykke eller tilladelse fra fondsmyndigheden og/eller Justitsministeriet, indhentes samtykke eller tilladelse fra Kolding Kommune i stedet, ligesom Kolding Kommune kan meddele fonden de påbud mv. som loven hjemler, at Justitsministeren og/eller fondsmyndigheden kan meddele fonden, således at Kolding Kommune
træder i de pågældende myndigheders sted.
Såfremt fonden måtte blive omfattet af Lov om Erhvervsdrivende Fonde, skal tilsvarende gælde den kompetence, der i så fald tilkommer Fondsmyndigheden og/eller Industriministeren.
Ændringer af fondens formål og lignende mere betydelige ændringer af vedtægterne skal desuden godkendes af Justitsministeren og af Kolding Kommune.
Beslutning om salg af den i § 1 nævnte ejendom, om dispositioner over den i strid med vedtægterne samt om fondens opløsning eller sammenlægning med andre kræver godkendelse fra
de tre stiftende kommuner.
Fondens budgetter skal godkendes af Kolding Kommune.

Kolding Kommune kan kræve enhver oplysning, kommunen måtte ønske, af fondens bestyrelse eller revisor.
Kolding Kommune kan foretage den revision af fondens regnskaber, kommunen måtte ønske.

§ 10.
I tilfælde af fondens opløsning anvendes dens formue efter at fondens gæld er betalt efter bestyrelsens skøn til støtte til den af fonden hidtil drevne flyveplads.
Såfremt dette formål ikke lader sig realisere, anvendes formuen i stedet til anden støtte til
lokal luftfart i Kolding Kommune, fortrinsvis til flyvepladsformål.

---oooOooo--Den første bestyrelse består af
1. Borgmester Otto Olsen

udpeget af Vamdrup Kommune.

2. Borgmester Per Bødker Andersen

udpeget af Kolding Kommune.

3. Direktør Henrik Thorning

udpeget af Erhvervsrådet for Kolding, Vamdrup og
Lunderskov kommuner.

Som kommitteret har Lunderskov Kommune udpeget borgmester Bent Bechmann.
De ved stiftelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer og kommitteret afgår efter førstkommende
kommunevalg, når afløsere er udpeget, jfr. § 4.

Vedtægterne er ændret som følge af Kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, idet
ændringerne er godkendt i
Byrådets møde den 22. maj 2006, sag nr. 06.102.7.

