
 

 

 

Vedtægter for den selvejende institution ”AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER”. 

1. 

Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) har hjemsted i Aalborg kommune. 

2. 

Den selvejende institution ”Aalborg Kongres & Kultur Center” er med virkning fra 1. januar 1992 

stiftet af Aalborg Byråd. 

3. 

AKKCs formål er at drive centret som et attraktivt kongres- og udstillingscenter samt et 

kulturcenter med varierende tilbud til brede kredse. 

Formålet søgest bl.a. realiseret gennem: 

• En indsats for at tiltrække kongresser og mødeaktiviteter fra ind- og udland. 

• En indsats for at markedsføre Aalborg som kongresby i samarbejde med relevante aktører 

og andre. 

• en indsats for at kongresfaciliteterne og serviceringen af kongresdeltagerne 

er tidssvarende og professionel. 

• en indsats for at udbyde kulturelle aktiviteter inden for teater- og musiklivet. 

• En indsats for at tiltrække og udvikle udstillinger og messer af interesse for det nordjyske 

erhvervsliv. 

• en indsats for at bygningskomplekset fremtræder i pæn og vedligeholdt stand. 

 

For så vidt angår aktiviteterne søges formålet realiseret dels gennem udlejning, 

dels              gennem egne arrangementer. 

 

 



4. 

Driften af AKKC finansieres af indtægter fra centrets ydelser, et kommunalt driftstilskud til 
kulturelle aktiviteter, fonde, erhvervssponsorer samt private bidrag. 

 

5. 

AKKC ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som udpeges således: 

Aalborg Byråd: 3 medlemmer 

Erhvervs NordDanmark: 1 medlem 

Dansk Industri Aalborg: 1 medlem 

FH Nordjylland: 1 medlem 

Centrets bestyrelse: 

2 medlemmer, der repræsenterer kultur- og oplevelsesindustrien. 
1 medlem, der repræsenterer kommunerne i Region Nordjylland, udenfor Aalborg 
Kommune.  

Medarbejderrepræsentanter: 2 medlemmer. 

Funktionsperioden for de af byrådet og bestyrelsen valgte medlemmer svarer til 
byrådets funktionsperiode. 

Medarbejderrepræsentanternes funktionsperiode følger reglerne i aktieselskabsloven. 

Funktionsperioden for de øvrige 4 medlemmer er 4 år, forskudt 2 år i relation 
til byrådets funktionsperiode. 

Byrådet og de øvrige udpegede instanser kan udskifte sine repræsentanter 
inden for funktionsperioden. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. 

 

6. 

Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, 
normalt skriftligt og med mindst 7 dages varsel. Bilag til beslutningspunkter fremsendes 
senest 7 dage før mødet. Der kan dispenseres for dette ved simpelt stemmeflertal. 

Formanden skal indkalde til møde, når 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, 
herunder enten formand eller næstformand, er til stede. 



Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. 

Der føres beslutningsreferat på bestyrelsesmøderne.  

Bestyrelsen kan indkalde andre relevante til deltagelse i møderne. 

AKKCs direktør deltager i bestyrelsesmøderne. 

 

7. 

Bestyrelsen er ansvarligt for AKKCs drift, for udarbejdelse af budgetter og regnskaber, og for 
anvendelsen af institutionens midler. 

 

8. 

Bestyrelsens medlemmer må ikke modtage honorar eller diæter af AKKCs midler. 
Bestyrelsens formand kan honoreres af AKKCs midler. 
 

9. 

Den daglige administration forestås af en direktør, som ansættes/afskediges af 
bestyrelsen efter Aalborg Byråds godkendelse. 
 
Aalborg Byråd skal godkende rammerne for direktørens løn- og ansættelsesvilkår 
 

10. 

AKKC tegnes af formanden eller næstformanden i forening med direktøren. 

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der kan anvise centrets midler til udbetaling.  

 

11. 

AKKCs regnskabsår følger kalenderåret og regnskabsføring, revision og fremsendelse 
af budget sker efter de regler, som gælder for de selvejende institutioner i Aalborg 
kommune. 
 
Revisionen skal efter skøn foretage driftsøkonomiske undersøgelser af de af 
regnskaberne omhandlede aktiviteter, og er berettiget til at henlede bestyrelsens 
opmærksomhed på driftsforhold, som revisionen finder uhensigtsmæssige. 
 



12. 
Bestyrelsen kan træffe beslutning om AKKCs ophør med simpelt stemmeflertal i et 
møde, hvor bestyrelsen er fuldtallig. Såfremt Aalborg Byråd opsiger lejemålet, skal 
bestyrelsen træffe beslutning om AKKCs ophør.  

13. 
Aalborg Byråd skal godkende AKKCs regnskaber, vedtægtsændringer, ophør, 
midlernes anvendelse i tilfælde af ophør samt vigtigere dispositioner, herunder 
eksempelvis leasingkontrakter som løber over flere år og er af betydelig økonomisk 
betydning. 

Disse vedtægter er vedtaget af Aalborg Byråd 24/10 2022.


