Stiftelsesdokument for Lærdal Golfbane AS
Sted:

Lærdal

Dato:

15. februar

1. Selskapets stiftere
Selskapets stiftere er:
Foretaksnavn/Navn

Org.nr./Fnr. (11 sifre)

Adresse

Lærdal Golfklubb

983897126

6887 Lærdal

2. Aksjetegning og aksjeinnskudd
Hver av stifterne tegner seg for følgende aksjer med pålydende NOK 1.000 per aksje:
Foretaksnavn/Navn

Antall aksjer

Totalt NOK

Lærdal Golfklubb

30

30.000

Tegningskursen per aksje er NOK 1.000.
Aksjeinnskuddsforpliktelsen utgjør således totalt NOK 30.000, hvorav NOK 30.000 utgjør aksjekapital.
Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette stiftelsesdokumentet.
Aksjeinnskuddet gjøres opp ved overføring til selskapets bankkonto senest 20. februar.

3. Selskapets vedtekter
Selskapets vedtekter fremgår av Vedlegg 1 som er en del av stiftelsesdokumentet.

4. Stiftelsesutgifter
Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet således:
•

Kostnader ved registrering i Foretaksregisteret, Postboks 1400, 8900 Brønnøysund:
Begrenset oppad til NOK 5.570
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5. Selskapets styre
Selskapets styre skal inntil videre bestå av 5 personer, og som medlemmer i styret ble valgt:

Det første Styret vert nominert av valnemda i Klubben på Årsmøtet 11. februar 2020.

6. Tegning av selskapets firma
Styreleder og 1 styremedlem i fellesskap tegner selskapets firma.

7. Underskrifter
Selskapet ble stiftet ved stifternes underskrift på dette dokument.

Lærdal, 15. februar

_____________________________
Lærdal Golfklubb
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Vedtekter for Lærdal Golfbane AS
§ 1 Foretaksnavn
Selskapets foretaksnavn er Lærdal Golfbane AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Lærdal kommune.

§ 3 Virksomhet
Selskapets virksomhet er å bygge og drive golfanlegg og andre aktivitetsanlegg samt å drive servicevirksomhet i tilknytning til disse. Selskapet kan gjennom innskudd eller på annen måte gjøre seg
interessert i andre foretagende.

§ 4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK 30.000 fordelt på 30 aksjer, hver pålydende NOK 1.000.

§ 5 Styremedlemmer
Styret skal ha 3-7 medlemmar. Inntil halvparten av styremedlemmene velges av Lærdal Golfklubb. De
øvrige styremedlemmene velges av generalforsamlinga. Styremedlemmane vert valt for 2 år, og
fortrinnsvis skiftes ut vekselsvis.
Selskapets signaturbestemming skal vere styreleiar og eit styremedlem i fellesskap.
Styret har fatta eit vedtak når meir enn halvparten av dei møtande styremedlemmar har stemt for
forslaget, eller, viss stemmetalet er likt, har styreleiaren dobbelstemme.
Styret pliktar å informere generalforsamlinga om omstende som har vesentleg tyding for selskapet.
Generalforsamling skal holdast kvart år innan utgangen av juni.
Styret kan meddele prokura.

§ 6 Anvendelse av overskudd. Utdeling av utbytte. Oppløsing
Eventuelt overskudd skal anvendes til golfformål, utvikling av golfanlegg for å fremme sporten eller
annen idrettsrelatert frivillig aktivtet. Det skal ikke utbetales utbytte fra selskapet. Ved oppløsning av
selskapet skal selskapets eiendeler tilfalle golf og idrettsformål.

§ 7 Eierskap
Mer enn 50 % av aksjene i selskapet skal ved stiftelsen og til enhver tid være eiet av
kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller øvrige sammenslutninger
som kan være søker om tilskudd.
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§ 8 Vedtektsendringer
Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes Kulturdepartementet.

§ 9 Forholdet til aksjeloven
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Dato: 15. februar
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