VEDTÆGTER FOR

ODSHERRED ERHVERVSFORUM
§1
Navn
Foreningens navn er Odsherred Erhvervsforum.
Foreningen er en erhvervspolitisk organisation, der er uafhængig af politiske partier, interesser og
økonomisk støtte fra Odsherred Kommune.

§ 2.
Hjemsted
Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune.

§ 3.
Formål
Foreningens formål er
1)

at samle alle virksomheder på tværs af faglige og geografiske områder i hele Odsherred,

2)

at udarbejde og arbejde for de mål, som det samlede erhvervsliv har i Odsherred med
udgangspunkt i den viden og erfaring, som alle lokal- og fagområder har,

3)

at være talerør for medlemmerne overfor offentlige myndigheder og sikre optimale betingelser for
øget omsætning og flere ansatte og

4)

at være samarbejdspartner med Odsherred Kommune i erhvervspolitiske spørgsmål for – i
fællesskab – at skabe de bedste rammevilkår for erhvervslivet.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Alene foreningen hæfter for foreningens
forpligtelser.

§ 4.
Medlemskreds
Foreningens medlemskreds er virksomheder fra alle erhvervsmæssige brancher.
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§ 5.
Styregrupper
Foreningens medlemmerne opdeles i styregrupper:
Detailhandel
Håndværk
Lokale fødevarer
Industri
Liberale erhverv
Kunst, Kultur og Turisme
Hver styregruppe vælger sit formandskab. Formanden indtræder som medlem i foreningens bestyrelse.
Hver styregruppe formulerer mindst én gang årligt sine kommissorier, som skal indeholde de mål, som
styregruppen på kortere og længere sigt vil arbejde med.
Styregruppernes kommissorier skal løbende skriftligt kommunikeres til foreningens bestyrelse med
henblik på etablering af en samlet målsætning for foreningen.
En styregruppe kan beslutte at danne arbejdsgrupper, der referer til styregruppens formandskab.
Tilsvarende kan flere styregrupper beslutte at danne fælles netværk, der refererer til de deltagende
styregruppers formandskaber.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden gældende for styregrupperne.

§ 6.
Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af styregruppernes formænd samt af bestyrelsens
formand og næstformand, der vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremlægger på den ordinære generalforsamling forslag til det årlige medlemskontingent.
Bestyrelsen udarbejder sin forretningsorden.

§ 7.
Tegningsregel
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesnæstformanden.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
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§ 8.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Et medlem har stemmeret, hvis kontingent for året er modtaget senest dagen før generalforsamlingen.
Hvert medlemskab giver 1 stemme.
Medlemmerne indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel på følgende måde:
•

Indkaldelsen skal lægges på foreningens hjemmeside senest 1 måned før.

•

Indkaldelsen skal fremsendes via mail til samtlige medlemmer senest 14 dage før afholdelse af
generalforsamling.

•

Indkaldelsen skal offentliggøres på passende medier, samtidig med at den fremsendes til
medlemmerne.

Indkomne forslag skal være modtaget i Odsherred Erhvervsforums sekretariat senest 11 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Indkomne forslag skal udsendes via mail til samtlige medlemmer senest 10 dage før generalforsamlingen
afholdes.
Dagsordenen skal bestå af følgende punkter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere.
Formanden og hver af styregruppeformændene aflægger beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Forelæggelse af det endelige budget for det igangværende år
Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingenter, gældende for
indmeldelser fra dagen efter generalforsamlingen og til/med det følgende års generalforsamling
Valg af formand i lige år og næstformand i ulige år til foreningens bestyrelse samt en suppleant for
Formandskabet.
Valg af revisor
Behandling af forslag
Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne
skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Med anmodningen skal følge forslag til
dagsorden tillige med begrundelse for anmodningen om ekstraordinær generalforsamling.
Et medlem kan give stemmefuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan alene være fuldmægtig for et
medlem.
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§ 9.
Vedtægtsændringer
Ændring af foreningens vedtægter kan ske, såfremt mindst 2/3 af de på en generalforsamling
fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
§ 10
Regnskabsperiode
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11.
Regnskab
Foreningen udarbejder et regnskab over det forløbne regnskabsår. Regnskabet revideres og påtegnes af
den på generalforsamlingen eksternt valgte revisor.

§ 12.
Opløsning
Ved opløsning kræves, at 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer for forslaget om
opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 2 uger og maksimum 3 ugers
mellemrum.
Foreningens formue, skal efter generalforsamlingens nærmere beslutning, ved foreningens opløsning
anvendes til fremme af erhvervsformål i Odsherred.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. juni 2021

__________________________________
Formand

___________________________________
Næstformand

Henrik Andersen

Per Junge
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