ADVOKATHUSET NORDSJÆLLAND
- et partnerselskab

J.nr. 5003990 et/cn/sc

VEDTÆGTER
for
LIBERALE ERHVERV
UNDER
HILLERØD BYFORUM

§1
Foreningens navn/hjemsted:
1.1

Foreningens navn er LIBERALE ERHVERV UNDER HILLERØD BYFORUM.

1.2

Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune.

§2
Formål:
2.1

Foreningens formål er at samle alle ejere af liberale erhverv indenfor det geografiske
område, som Hillerød Byforum definerer, der ved stiftelsen af nærværende forening er
overensstemmende med bilag 1.

2.2. Målsætningen for foreningens arbejde er i denne forbindelse bl.a. at:


Mobilisere frivillige kræfter og øge det innovative samarbejde på tværs af interesseorganisationer.



Øge udbud af arrangementer og oplevelser med kant og sjæl hen over døgnet/ugen/året.
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Øge tilgængelighed og oplevelse ved at tilgå og færdes i bykernen; byrum, adgangsveje,
belysning, udsmykning, parkeringsmuligheder.



Udvikle butikkernes og serveringsstedernes attraktionsværdi og serviceniveau fra at være
god til ekstraordinært god service.



Opnå stordriftsfordele til bygnings- og butiksdrift, fx forsikringer, indkøb, IT-investeringer,
markedsføring, vedligeholdelse og renholdelse af facader og bykernens arealer.



Tegne en tydeligere profil af bykernen og dens identitet gennem historiefortælling, skiltning, information i gadebilledet om alt det, der sker, indlæg i den landsdækkende debat
og aktiviteter med kant.



Udnytte digitale teknologier og store datamængder til at optimere aktiviteter og tilbud til
kunderne, så de får en bedre oplevelse ved at være i bykernen.



2.3

Arbejde for at gøre bykernen mere sikker og tryg for alle at færdes i på alle tidspunkter.

Foreningen etableres med henblik på at der blandt foreningens medlemmer kan vælges
et medlem, der indtræder i bestyrelsen for Hillerød Byforum i overensstemmelse med §
5.1 i vedtægterne for Hillerød Byforum.

§3
Organisation:
3.1

Foreningen etableres som en frivillig organisation, der primært har til formål at foretage
udvælgelse af bestyrelsesmedlem til Hillerød Byforum.

3.2

Foreningen organiseres med vedtægter, forretningsorden og bestyrelse.

3.3

Måtte generalforsamlingen beslutte opkrævningen af kontingent og eventuelle øvrige
bidrag, og foreningen dermed får rådighed over økonomi, vælger foreningen ligeledes
en revisor.

3.4

Foreningen er i udgangspunktet geografisk defineret som anført på medfølgende bilag
1.
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§4
Medlemmer:
4.1

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der udøver liberalt erhverv indenfor det
i bilag 1 anførte geografiske område.

4.2

Medlemskab registreres af foreningen ved dennes bestyrelse eller sekretær.

4.3

Medlemskabet forudsætter betaling af et kontingent og eventuelle øvrige bidrag, der
måtte blive fastlagt af generalforsamlingen.

4.4

Stemmeret tilkommer medlemmerne, når medlemskab er registreret, og eventuelt kontingent og eventuelle øvrige bidrag er betalt.

§5
Generalforsamling:
5.1

Generalforsamlingen afholdes senest d. 1. marts hvert år og indkaldes på den af bestyrelsen til enhver tid besluttede måde, - ved brev, annoncering eller anvendelse af email/e-boks besked eller lignende betryggende information.

5.2

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:


Valg af dirigent.



Bestyrelsens beretning for det forløbende år.



I overensstemmelse med vedtægternes § 3.1 indstiller bestyrelsen 1 medlem
til at være bestyrelsesmedlem i Hillerød Byforum, på vegne foreningen ”Liberale erhverv under Hillerød Byforum”.



Eventuel fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forslag til kontingent og eventuelle øvrige bidrag, såfremt generalforsamlingen
beslutter at opkræve kontingent og eventuelle øvrige bidrag, jfr. § 3.3.



Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.



Eventuelt valg af revisor samt en suppleant for revisor, såfremt generalforsamlingen beslutter at opkræve kontingent og eventuelle øvrige bidrag, jfr. §
3.3.



Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
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Eventuelt.
§6
Ekstraordinær generalforsamling:

6.1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst 20 procent af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet og bragt til afstemning på den
ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen er herefter pligtig til inden 3 uger efter anmodningens modtagelse at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det i forudgående paragraf anførte varsel.

§7
Stemmeret:
7.1

Hvert medlem har én stemme.

7.2

Stemmeret forudsætter, at eventuelt fastlagt kontingent og eller øvrige bidrag er betalt
i overensstemmelse med § 4.3.

7.3

Medlemmer har endvidere ret til at deltage i medlemsmøder, ekstraordinære generalforsamlinger m.m., med taleret og stemmeret, jfr. § 7.2.

§8
Afstemning og fuldmagt:
8.1

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.

8.2

Beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræver dog, at
mindst 50 procent af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
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8.3

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 50 procent af medlemmerne, men
vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen snarest muligt
og med et varsel som anført i §7, til en ny ekstraordinær generalforsamling.

8.4

På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer
uden hensyn til antallet af fremmødte.

8.5

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem,
idet hvert medlem dog kun kan udøve stemmeret ifølge fuldmagter fra to andre medlemmer.

8.6

Fuldmagter – eller tilbagekaldelse heraf – skal anmeldes overfor bestyrelsen senest to
hverdage før generalforsamlingens afholdelse af hensyn til kontrol ved stemmeafgivningen.

8.7

Fuldmagter til den første generalforsamling er også gyldige til en eventuel efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling i tilknytning hertil, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse heraf.

8.8

Hvis dirigenten eller mindst 5 medlemmer fordrer det, skal afstemninger foregå skriftligt
ved bestyrelsens foranstaltning.

§9
Bestyrelsen
9.1

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges på en årlig generalforsamling, der afholdes senest den 1. marts hvert år og indkaldes med mindst 14 dages og højst 28 dages varsel.

9.2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med formand,
næstformand og sekretær.

9.3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og ét yderligere bestyrelsesmedlem er
tilstede.

9.4

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.
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I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved formandens fravær næstformandens
stemme udslagsgivende.
9.5

Bestyrelsen skal forvalte foreningens eventuelle midler til fremme af foreningens formål
bedst muligt.
Bestyrelsen skal påse, at foreningen drives i overensstemmelse med gældende love og
med størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser med fokus på at forfølge
det i § 2 anførte formål.

9.6

Bestyrelsen er berettiget til at anvende eventuelle midler til erhvervsfremmende aktiviteter, der måtte ligge inden for foreningens formål eller kan støtte sådanne formål.

9.7

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte ad hoc-udvalg til varetagelse af særlige opgaver, samt indkalde ressourcepersoner til – uden stemmeret – at deltage i bestyrelsens
møder eller i andre af bestyrelsen iværksatte udviklingsarbejder og aktiviteter.

9.8

Bestyrelsen kan – hvis generalforsamlingen har vedtaget opkrævning af kontingent eller
andre bidrag, der økonomiske berettiger hertil - antage lønnet personale i nødvendigt
omfang til sekretariatsopgaver eller andre specifikke arbejdsopgaver, herunder konsulentbistand.

9.9

Der tegnes fornøden bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 10
Hæftelse:
10.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
10.2 Ved indgåelse af aftaler med tredjemand, informerer bestyrelsen på foreningens vegne
den pågældende om dette.
§ 11
Tegningsregel.
11.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
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§ 12
Regnskabsår m.m.:
Som udgangspunkt er foreningen stiftet uden en forudsætning om selvstændig økonomi, idet
det primære formål er at foretage udvælgelse af bestyrelsesmedlem til Hillerød Byforum.
Hvis generalforsamlingen måtte have besluttet opkrævning af kontingent og eller øvrige bidrag til foreningens arbejde, bestemmes følgende om regnskabsaflæggelse:
12.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
12.2 Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til udløbet af det år, hvor stiftende generalforsamling afholdes.
12.3 Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
12.4 Revisor vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen indstiller enten en registreret revisor
eller en statsautoriseret revisor.
12.5 Genvalg kan finde sted.

§13
Opløsning:
13.1 Ved eventuel opløsning af foreningen foretages en fordeling af den opgjorte kassebeholdning i lige forhold til de medlemmer, der var registreret af bestyrelsen på opløsningstidspunktet efter fradrag af de omkostninger, der måtte være forbundet med foreningens opløsning.
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Hillerød den
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den
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