
Den selvejende Institution 

 

Tørning Mølle 

 
Fundats 

 

 

1. 

Den Selvejende institution "Tømning Mølle" er stiftet på initiativ af Lions Club Vojens og en 

kreds af interesserede.  

 

2. 

Institutionen har af tidl. Vojens kommune fået overdraget ejendommen "Herredsfoged Holms 

Hus", matr. nr. 295 Ladegård, Hammelev, beliggende i tilknytning til Tørning Mølle. 

 

Institutionen har endvidere, i henhold til en af finansudvalget godkendt aftale med 

statsskovvæsenet vederlagsfrit for en periode af 30 år fået overdraget 

brugsretten til Tørning Mølle, der foruden møllebygningen omfatter hovedbygningen, 

staldlængen og ladebygningen.  

Bygningerne er beliggende på matr. nr.  172 Ladegård, 

Hammelev. 

 

3. 

Institutionens formål er at søge tilvejebragt midler til og at forestå istandsættelse og 

indretning af ovennævnte bygninger, der under ét betegnes "Tørning Mølle" - alt i 

overensstemmelse med bygningsfredningslovens bestemmelser - samt videre efter 

restaurering at påse en passende anvendelse af bygningerne, hvilken anvendelse skal 

harmonere med stedets kulturhistorie og naturmiljø. 

 

4. 

Som garanti for indgåede lån og tilskud til Herredsfoged Holms Hus' restaurering søges 

tinglyst deklaration om, at der ikke disponeres over denne ejendom ved salg eller 

pantsætning uden samtykke fra Haderslev Kommune. 

 

5. 

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på indtil 11 medlemmer, hvoraf 2 vælges af 

Haderslev Byråd. De øvrige medlemmer vælges for 4 år ad gangen, således at halvdelen afgår 

hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er selvsupplerende således, at valgene 

foretages af den del af bestyrelsen, som ikke er på valg. Valgene finder sted i marts måned, 

og valgperioden begynder 1. april. Suppleringsvalg foretages, når der måtte være anledning 

hertil. 

 

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er 

formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal er 

til stede, og når mindst et flertal af bestyrelsen stemmer for beslutningen. 

 

Over det på bestyrelsesmøder passerede, herunder især de trufne beslutninger, føres en 

protokol. 

 

 

 

 



6. 

Den selvejende institution tegnes af formanden i forbindelse med et andet medlem af 

bestyrelsen. 

 

Bestyrelsens medlemmer kan ikke oppebære honorar, men kan få positive udlæg refunderet. 

 

Inspektøren for Haderslev Museum og skovrideren for Haderslev Skovdistrikt deltager som 

observatører uden stemmeret i bestyrelsens møder. 

 

7. 

Bestyrelsen har - med respekt for de forpligtigelser, der måtte hvile eller komme til at hvile på 

bygningerne i form af bygningsfredning og bevaringsservitut m. v. – den overordnede 

bestemmelsesret i samtlige anliggender.  

 

 

8. 

Den selvejende institutions regnskaber følger statens 

finansår. Regnskabet revideres af en af institutionen valgt revisor og underskrives af den 

samlede bestyrelse. 

 

Regnskabet skal hvert år inden den 1. juni fremsendes til Haderslev Byråd, der deciderer 

regnskabet. 

 

 

9. 

Bestyrelsens første medlemmer er: 

2 valgt af Vojens Byråd 

3 valgt af Lions Club Vojens 

2 repræsenterende lokale fredningsinteresser 

1 repræsenterende lokalhistorisk arkiv 

1 repræsenterende Vojens Turistforening 

 

10. 

Beslutningen om institutionens ophævelse kræver tilslutning fra samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ved den selvejende institutions ophør skal institutionens formue - herunder Herredsfoged 

Holms hus – tilbydes overtaget af Haderslev kommune, mens de øvrige bygninger og 

installationer genovertages af statsskovvæsenet 

Afslår Haderslev kommune overtagelse som ovenfor nævnt, træffer Miljøministeriet 

bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med institutionens aktiver. 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 2. februar 1983. 

 

Godkendt af Vojens byråd den 5. april 1983 

 

Peter Petersen / Mogens Olsen 

 

Ændret og vedtaget på bestyrelsesmødet d. 21. november 2006. 

 

Godkendt af Vojens byråd den 

 

Nis Mikkelsen   /   Mogens Olsen 

 


