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Vedtægter for Erhvervsforum Hornsherr

§ 1 Navn og formål.
Foreningens navn er Erhvervsforum Hornsherred og adressen, den til enhver tid
fungerende formands adresse.
Foreningen hjemsted: Lejre Kommune.
Foreningens formål er primært at skabe netværk mellem foreningens medlemmer for
derigennem at fremme udvikling og vækst i Hornsherred.
Foreningens øvrige formål er:
§ 1.a
At vedligeholde og fremme et positivt erhvervsklima i Hornsherred
§ 1.b
At medvirke til at synliggøre og profilere erhvervslivet i Hornsherred med særlig vægt på at
tiltrække nye virksomheder
§ 1.c
At tiltrække flest mulige af virksomhederne i Hornsherred som medlemmer til forummet og
skabe merværdi

§ 2 Medlemmer.
Som medlemmer kan optages:
- a. Enkeltpersoner
- b. virksomheder, organisationer, institutioner m.v.
- c. Bidragydende kommuner
Ansøgning om medlemskab sker ved henvendelse til bestyrelsen, der behandler
ansøgningen på førstkommende møde. Nægtes nogen optagelse, kan vedkommende
indanke afgørelsen for den ordinære generalforsamling, hvor sagen afgøres ved simpelt
flertal blandt de fremmødte.
Kontingent for enkeltpersoner og foreningens øvrige medlemmer fastsættes af
generalforsamlingen.
Man er først medlem, når man har betalt sit kontingent.
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§ 3 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes senest inden udgangen af marts måned og skal
bekendtgøres senest 14 dage før via annoncering i mindst et lokalt blad eller ved direkte
varsel til hvert enkelt medlem.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen kræver det, eller 1/3
af medlemmerne skriftligt har begæret det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på
samme måde som ordinær generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt, og være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Kun medlemmer der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen.
Hvert medlem har stemmeret med én stemme. Afgørelser træffes ved simpel
stemmeflerhed af de fremmødte. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en
generalforsamling, og hertil kræves 2/3 flertal af de fremmødte.
Skriftlig afstemning skal ske, hvis blot et deltagende stemmeberettiget medlem fremsætter
ønske herom.
Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet
stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan have mere end 2 fuldmagter.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal minimum indeholde:
§ 3 Generalforsamling
- 1. Valg af dirigent
- 2. Formandens beretning
- 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
- 4. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde
- 5. Fastlæggelse af kontingent
- a. Kontingent for enkeltperson
- b Kontingent for virksomheder, organisationer, institutioner m.v.
- c. Kontingent for bidragydende kommuner
- 6. Indkomne forslag
- 7. Valg af formand, jfr. § 4
- 8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 4
- 9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
- 10. Valg af intern revisor og intern revisorsuppleant
- 11. Valg af stemmetællere
- 12. Eventuelt
Ved valg til bestyrelsen bør generalforsamlingen tilstræbe en erhvervsmæssig,
turistmæssig og geografisk ønskelig sammensætning.
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§ 4 Bestyrelsen
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen bestemmer selv sin
forretningsorden. Den består af 5 medlemmer og er valgt for to år af gangen bortset fra
ved den stiftende generalforsamling. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en
formand og i lige år vælges 1 medlem, kasserer og en næstformand. 2 Suppleanter, intern
revisor og intern revisorsuppleant vælges for et år af gangen. Alle valgte kan genvælges.
Bestyrelsen kan derudover supplere sig med medlemmer, hvis tilknytning til butiks-,
erhvervs- og turistarbejdet skønnes at være af særlig betydning.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Alle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Begge suppleanter kan indkaldes til bestyrelsesmøde.
Suppleanter har ikke stemmeret.

§ 5 Økonomi
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Der aflægges regnskab på foreningens generalforsamling m.h.t. foreningens indtægter og
udgifter. Statusbalance og budgetforslag opstilles ligeledes. Regnskabet godkendes af en
af den ordinære generalforsamling valgte revisor samt revisor suppleant.

§ 6 Tegningsret
Foreningen tegnes alene ved kasseren.
Bestyrelsen kan meddele prokura til kasseren.

§ 7 Foreningens ophævelse
Beslutning om foreningens ophævelse vedtages på en ordinær generalforsamling og
derefter på en ekstra ordinær generalforsamling. Der skal hengå mindst 14 dage (og max.
4 uger) mellem første og anden general-forsamling
Den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens ophævelse, træffer
ligeledes beslutning om afhændelse af foreningens midler og aktiver i øvrigt.

EH 2013

