VEDTÆGTER
Hillerød Cityforening (HCF)
Foreningen er oprindeligt stiftet 13/9-1955 med udspring i
Hillerøds ældste handelsgade Helsingørsgade
Vedtaget på foreningens ordinære genralforsamling d. 29/10-1996
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 29/6-2007
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 19/4-2013
Vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 19/2-2019

§ 1 Navn, hjemsted og historie
Foreningens navn er Hillerød Cityforening (HCF).
Binavne:
Hillerød Handelsgade Forening (HHF)
Helsingørsgadeforeningen (HGF)
Slotsgadeforeningen (SGF)
Gadeforeningerne (GF)
Foreningen har hjemsted i Hillerød Kommune.
Foreningen er formelt stiftet 13/9-1955 under navnet Helsingørsgadeforeningen med
udspring i Hillerøds ældste handelsgade Helsingørsgade. 14/7-2007 fusioneneredes byens
anden gadeforening Slotsgadeforeningen, der blev etableret i 1996, ind i
Helsingørsgadeforeningen for at samle gadeforeningernes interessenter i én forening, og
foreningen ændrede her navn til Hillerød Handelsgade Forening. I 2013 ændrede Hillerød
Handelsgade Forening ved en ekstraordinær generalforsamling navn til Hillerød
Cityforening.
Foreningen er medlem af Hillerød Shopping, Hillerød ByForum og C4 Foreningen, hvilket
giver Hillerød Cityforening repræsentation i bestyrelserne.
§ 2 Formål
Foreningen har til formål:
1. at bidrage aktivt til at sikre Hillerøds omdømme som en visionær og attraktiv
handelsby der til stadighed fornyes og styrkes med respekt for skabte værdier og
varetagelse medlemmernes interesser ved:
a. at medvirke til at øge medlemmernes markedsandel i hovedstadsregionen ved
at tiltrække flere købedygtige mennesker til foreningens medlemsområde,
gennem fælles markedsføring salgsfremmende tiltag, iscensættelse af

hyggelige og mindeværdige shoppingoplevelser samt forskønnelse af
gademiljøet, både gennem store fælles tiltag i foreningen Hillerød Shopping
og lokale tiltag fra foreningens medlemmer i gaderne.
b. at udvikle det økonomiske grundlag for foreningen virke gennem optimal
medlemstilslutning, fundraising, sponsorater og kommunalt samarbejde efter
krone til krone princippet m.v.
c. at sikre et godt samarbejde medlemmerne indbyrdes og til eksterne
samarbejdspartnere, herunder andre tilsvarende foreninger i Hillerød.
d. at motivere til personlig og forretningsmæssig udvikling for medlemmerne
gennem netværksdannelse via Hillerød ByForum.
§ 3 Medlemskab og medlemsområde
Som medlemmer kan optages liberale erhverv, selskaber, organisationer og andre
erhvervsdrivende, samt grundejere, herunder bl.a. men ikke begrænset til butikker handlende,
kunstgallarier, restauratører, pengeinstitutter, realkreditinstituter, forsikringsselskaber,
ejendomsmæglere, læger og tandlæger, advokater, revisorer med adresse i Hillerøds bykerne.
Medlemskab og stemmeret udøves af indehaver, direktør eller bestyrer.
§ 4 Udmeldelse
Udmeldelse kan ske pr. 31. december.
Skriftligt varsel skal være bestyrelsen i hænde senest 6 måneder før udmeldelsestidspunktet.
Ved forretningsophør eller salg kan udmeldelse ske med 3 måneders varsel til ophør ved
udløbet af en kalendermåned.
Ved udmeldelse har medlemmet ingen ret til andel af foreningens formue, og der ydes ingen
refusion af et eventuelt forudbetalt kontingent eller markedsføringsbidrag.
Udmeldelse sker skriftligt ved brev til bestyrelsens formand.
§ 5 Bestyrelse
Bestyrelsen består af min. 4 og op til 7 medlemmer, hvoraf formanden vælges af
generalforsamlingen direkte. De øvrige 6 medlemmer vælges også af generalforsamlingen,
og bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med valg af næstformand og
kasserer.
Ethvert valg gælder for 2 år ad gangen. I det første år efter nærværende bestemmelses
vedtagelse (2019) vælges dog halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for et år ad gangen, og
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for 2 år ad gangen.
På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 suppleanter for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen definerer en række aktivitetsudvalg, hvor bestyrelsesmedlemmerne hver især
udpeges som ansvarlig tovholder.
Bestyrelsen skal virke for at fremme foreningens formål.
§ 6 Regnskabsår
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 7 Revision
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisor vælges
fortrinsvis blandt foreningens medlemmer for et år. Revisor kan genvælges.
§ 8 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for den på igangværende 12 måneder
regnskabsperiode.
Det fastsatte kontingent indeholder medlemskab til C4 Foreningen, Hillerød ByForum og
Hillerød Shopping jvf. §1.
§ 9 Generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes senest d. 31/3 og indkaldes med mindst 14 dages
varsel ved udsendelse af dagsorden pr. brev eller email.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning for det forløbne år
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede Regnskab
Indkomne forslag (senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse)
Bestyrelsens forslag til Budget for det kommende år, herunder vedtagelse af
kontingent
Valg af af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

§ 10 Valg og stemmeret
Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne sker valg og afstemning ved simpelt flertal.
Afstemningen på generalforsamlinger og ved medlemsmøder kan ske ved håndsoprækning
eller skriftligt, såfremt et medlem ønsker det, eller såfremt dirigenten ønsker det.
Stemmeretten kan udøves ved stedfortræder, når skriftlig fuldmagt foreligger.

§ 11 Eksklusion
Medlemmers adfærd i ord og handling, der strider mod foreningens vedtægter, eller på anden
måde bringer foreningens navn og rygte i miskredit over for tredjemand, kan ekskluderes
med omgående virkning af foreningen ved en skriftlig meddelelse fra bestyrelsen.
Det ekskluderede medlem har dog ret til at få prøvet eksklusionen ved førstkommende
ordinære generalforsamling efter eksklusionen.
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel, dersom et flertal i bestyrelsen eller 50% af
samtlige medlemmer kræver det.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 30 dage efter at begæringen er fremkommet.
Med indkaldelsen skal følge dagsorden.
§ 13 Vedtægtsændring
Til vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen
af foreningens stemmer er repræsenteret.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til en ny
generalforsamling, der skal afholdes inden en måned efter den første.
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, og ændringen kan
herefter ske med 2/3 majoritet af de mødte.
§ 14. Hæftelse.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen skal ved
indgåelse af aftaler på foreningens vegne sørge for, at medkontrahenten udtrykkeligt oplyses
om, at eventuelle forpligtelser påhviler en forening.
§ 15. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden eller et bestyrelsesmedlem i forening
eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening hvoraf minimum 1 er fra hvert gadekvarter.
§ 16 Opløsning
Foreningens opløsning sker efter samme regler som gælder for vedtægtsændring. Dog skal
den generalforsamling, hvorpå en opløsning bliver vedtaget, være indkaldt udelukkende med
dette punkt på dagsordenen.
Foreningens eventuelle aktiver på opløsningstidspunktet skal tilfalde velgørende formål efter
generalforsamlingens bestemmelse.

Vedtaget på Hillerød Cityforenings ekstraordinære generalforsamling i Festsalen, Søndre
Jernbanevej 4D, 3400 Hillerød den 19. februar 2019.
Påtegnet af dirigent

Erik Turley
Advokat og partner
Advokathuset Nordsjælland

