VEDTÆGTER
for ErhvervsNetværk 9220

Februar 2019

Vedtægter for ErhvervsNetværk 9220
§ 1.0 FORENINGENS NAVN
1.1
1.2
1.3
1.4

Foreningens navn er:
Foreningen er stiftet:
Foreningens adresse:
Foreningen tegnes af:

ErhvervsNetværk 9220
25. maj 2011
Hos sekretariatet, 9220 Aalborg Øst
Formanden eller næstformanden, eller af den samlede
bestyrelse.

§ 2.0 FORENINGENS FORMÅL
2.1

ErhvervsNetværk 9220 er en forening. Foreningens formål er at samle erhvervsvirksomheder i postnummer 9220 og arbejde for at fremme disses interesser på
bedste måde. Dette indebærer, at foreningen medvirker aktivt til samarbejde med
relevante erhvervsfora, myndigheder og andre interessenter, samt at fremme og
understøtte netværksdannelse blandt medlemmerne.

§ 3.0 MEDLEMMER
3.1

Som medlemmer i foreningen kan optages virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og enkeltpersoner, der har interesse for det østlige Aalborg.
Medlemmerne er opdelt i følgende medlemskategorier:
A. Virksomheder med flere end 100 ansatte
B. Virksomheder med mellem 51 og 100 ansatte
C. Virksomheder med mellem 11 og 50 ansatte
D. Virksomheder med mellem 5 og 10 ansatte
E. Virksomheder med færre end 5 ansatte
F. Uddannelsesinstitutioner
G. Andre

3.2

Andre, der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som medlemmer, kategori G, efter bestyrelsens godkendelse.
I forbindelse med optagelsen af medlemmer i medlemskategorien G skal medlemsbidrag og eventuel stemmeret fastsættes.

3.3

Et medlem kan blive ekskluderet af foreningen, såfremt medlemmet skaber splid
og tvistigheder af alvorlig karakter i forhold til andre medlemmer eller forbryder
sig mod vedtægterne i øvrigt. En eksklusion kan kun foretages, hvis bestyrelsen
har fuldstændigt enighed om beslutningen. En eksklusion kan prøves på førstkommende generalforsamling. Ethvert medlem kan anmode herom.

3.4

Et medlem kan til en hver tid udtræde af foreningen. Ved udtrædelse tilbagebetales indbetalt kontingent ikke.

3.5

Antallet af deltagere fra de enkelte virksomheder er ikke begrænset.
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§ 4.0 GENERALFORSAMLING
4.1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

4.2

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 30 dages varsel. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag skal udsendes til samtlige medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

4.3

Med indkaldelsen følger en dagsorden, der indeholder minimum følgende punkter:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

9:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Præsentation af nye medlemmer
Planlagte aktiviteter/arrangementer i kommende år
Regnskabets fremlæggelse og godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg:
Ulige år:
4 bestyrelsesmedlemmer
Lige år:
3 bestyrelsesmedlemmer
Hvert år:
1 suppleant
Eventuelt

Generalforsamlingen er tillige et forum, hvor der er tid til at møde nye naboer.
Derfor vil der være en pause til at ”netværke”. Der skal desuden på hver generalforsamling være et relevant indlæg som inspiration til næste års arbejde.
4.4

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer hvert år
sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for den daglige drift. Der kan foretages genvalg af bestyrelsesmedlemmer.

4.5

Bestyrelsens medlemmer skal så vidt muligt afspejle sammensætningen af områdets virksomheder indenfor f.eks. viden, håndværk, service, industri eller produktionsvirksomheder. Det skal tillige tilstræbes, at bestyrelsen afspejler de forskellige kontingentgrupper.

4.6

Hver bidragsbetalende medlemsvirksomhed har én stemme uanset antallet af deltagere. Særlige regler kan gælde medlemmer i kategorien G. Dog aldrig mere end
én stemme.
Der foretages skriftlig afstemning, såfremt et af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt ved vedtægtsændringer.
Det skal fremgå af fuldmagten, hvilket forslag der er fuldmagt til, samt hvad der
stemmes i givne tilfælde.

4.7

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, dog kræver
vedtægtsændringer 2/3 majoritet blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

4.8

Beslutning om foreningens ophævelse kræver ¾ af samtlige stemmeberettigede
medlemmers samtykke. I tilfælde af foreningens ophævelse går foreningens midler til velgørende fonde efter generalforsamlingens beslutning.
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4.9

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen ønsker
det, eller hvis 1/3 af medlemmerne begærer det. Begæringen skal fremsættes
skriftligt overfor bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14
dages varsel, og ikke senere end 3 uger efter en begæring fra medlemmerne.

§ 5.0 FORENINGENS MIDLER
5.1

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Afstemning
herom afgøres ved simpelt flertal. Kontingentet benyttes til at varetage den daglige drift, arrangementer, konsulenter mv. Den daglige administration er eksempelvis: Mødeadministration, generalforsamling, aflønning af sekretariat, abonnementer, materiale og udsendelse af samme til medlemmerne. Der vil være nogle af
foreningens aktiviteter/arrangementer, der afregnes med de deltagende medlemmer.

5.2

Kontingentet opkræves helårligt den 1. januar. Kontingentet anses for at være
rettidigt indbetalt pr. første bankdag i januar. Hvis indbetalingen overskrider rettidig indbetaling, mister man sin stemmeret for den aktuelle periode.

5.3

Er et medlem i restance med mere end 1 måned, kan bestyrelsen med ¾ flertal
ekskludere virksomhed.

5.4

Bestyrelsen antager fornøden revisionsassistance.

5.5

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

5.6

Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger, såvel med
hensyn til posterne i status som vedrørende regnskabets specifikationer, opstilling
og posternes benævnelse. Revisor skal revidere Årsregnskabet samt foretage en
kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale i øvrigt, herunder uanmeldt revision.

5.7

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Foreningens bestyrelse og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 6.0 ARRANGEMENTER
6.1

Foreningen afholder en gang årligt en intern sammenkomst for foreningens medlemmer, evt. i forbindelse med generalforsamlingen.
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