Pandrup Handelsstandsforening
Vedtægter
§1.
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Vedtægt for Pandrup Handelsstandsforening
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Jammerbugt Kommune

§2.
Foreningens formål
Foreningens formål er at virke til fremme af handel og industri i Pandrup og omegn, samt at
varetage medlemmernes fælles interesser og rettigheder.

§3.
Medlemsforhold.
Stk. 1.
Som medlem af foreningen kan optages forretnings- og erhvervsdrivende, der driver virksomhed i
Pandrup og Omegn
Stk. 2.
Ved afstemninger kan der dog kun afgives ´en stemme pr. virksomhed. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Stk. 3.
Begæring om optagelse rettes til et af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen afgør herefter, om den
pågældende kan optages i foreningen eller ej.
Såfremt bestyrelsen afstår optagelse, kan vedkommende forlange afgørelsen forelagt til
Generalforsamlingens beslutning.
Stk. 4.
Ophører et medlem efter Bestyrelsens skøn med at drive virksomhed, jf. §3 stk. 1, ophører
medlemskabet samtidigt.
Bestyrelsen kan dog optage et medlem, der ophører med at drive virksomhed som passivt medlem
uden stemmeret.

Stk. 5.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til en 1.
januar eller 1. juli.
Stk. 6.
Er et medlem i mere end 3 måneder i restance med betaling af medlemskontingent, uden at have
fået henstand af Bestyrelsen, kan bestyrelsen slette medlemskabet af foreningen.
Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelse for
det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.
Stk. 7.
Bestyrelsen fastsætter det årlige medlemskontingent. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende
kontingentfastsættelsen kan indbringes for Generalforsamlingen af det pågældende medlem.
Kontingentet opkræves halvårsvis eller helårsvis efter Bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§4
Bestyrelse/Ledelse

Stk. 1.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der af Generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen,
således at skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert 2. år.
I ulige år vælges 4 medlemmer
I lige år vælges 3 medlemmer
Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg til bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted, men det afgående bestyrelsesmedlem har ret til at kræve sig fritaget for den
følgende periode.
Stk. 2.
Der vælges tillige en suppleant for Bestyrelsen. Valget sker for 1 år ad gangen. Det ved supplering
indtrådte medlem fungerer indtil førstkommende ordinære Generalforsamling, hvor nyt
bestyrelsesmedlem vælges for den resterende valgperiode.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter
selv sin forretningsorden for bestyrelsens virke.
Stk. 4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden og fører referat fra
bestyrelsesmøderne.

Stk. 5.
Til at forestå foreningens daglige drift kan bestyrelsen nedsætte et forretningsudvalg.
Bestyrelsen kan desuden ansætte en Handelschef/Koordinator, eller indgå administrative
samarbejdsaftaler til varetagelse af den daglige drift af foreningen. Bestyrelsen fastsætter vilkårene i
en sådan aftale og de nærmere regler for disses kompetence.

Stk. 6.
Bestyrelsen udpeger blandt medlemmerne repræsentanter til tillidsposter i de udvalg og bestyrelser,
hvor foreningen skal repræsenteres.
Stk. 7.
Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele et enkelt bestyrelsesmedlem fuldmagt. Dog kræves ved optagelse af
lån/kreditter samt ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom den samlede bestyrelses
underskrifter.

§5
Økonomi.

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.
Stk. 2.
Kassereren fører en medlemsfortegnelse og sørger for opkrævning af kontingenter.
Alle pengemidler, der ikke er nødvendige til løbende driftsudgifter, skal indsættes på konto i et af
byens pengeinstitutter.
Driftsregnskab og status forelægges til godkendelse hvert år på den ordinære generalforsamling.

§6
Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningens anliggender.
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen bekendtgøres af bestyrelsen med mindst 20 dages varsel ved annoncering i en
eller flere lokale aviser efter bestyrelsens skøn.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
afleveret skriftligt til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3.
Generalforsamlingen er ikke offentlig tilgængelig, men Bestyrelsen kan indbyde gæster til at
overvære denne.
Stk. 4.
Dagsorden indeholdende rettidigt indleverede forslag samt følgende faste punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af budget
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisorer
Eventuelt, under hvilket punkt, der ikke kan stilles forslag til afstemning.

Dagsordenen fremsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 5.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal.
Enhver beslutning på Generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet er
bestemt i vedtægterne.
Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.
Stk. 6.
1. Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på en Generalforsamling, hvor mindst 1/3 af
foreningens aktive medlemmer er til stede, og hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmer for
forslaget.
2. Er Generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig kan ændring i vedtægterne vedtages på en ny
Generalforsamling, hvor forslaget genfremsættes.
Opnår forslaget på denne nye Generalforsamling ¾ af de afgivne stemmer, er det gyldigt vedtaget
uanset det fremmødte antal.
3. Generalforsamlinger som nævnt i pkt. 2 indkaldes med mindst ´en uges varsel.
Stk. 7.
Generalforsamlingen vælger 1 revisor. Valget sker for 2 år ad gangen.
Stk. 8.
Over det på Generalforsamlingen passerede udarbejdes et kort referat, der underskrives af
dirigenten og formanden.

§7
Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan alene ske på de i § 6 stk. 6 nævnte betingelser.
Såfremt foreningen opløses påhviler det bestyrelsen bedst muligt at realisere foreningens aktiver, at
betale dens gæld og at udarbejde det afsluttende likvidationsregnskab, som skal forelægges en
afsluttende generalforsamling.
Et eventuelt overskud anvendes til fordel for handelsstanden i Pandrup i overensstemmelse med den
afsluttende generalforsamlings beslutning herom.
Således vedtaget på ekstraordinær Generalforsamling den 13. juni 2013.
Bestyrelsen

