Vedtægter for
ÅRSLEV ERHVERVSFORENING

§1

Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er: Årslev Erhvervsforening.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Faaborg - Midtfyn Kommune.

§2

Formål
Foreningens formål er:
-

§3

At arbejde for et øget samarbejde erhvervsvirksomhederne imellem
At arbejde for en øget interesse for vore erhvervsvirksomheder
At styrke det sociale netværk i byens erhvervsliv
At være et samlet talerør overfor offentlige myndigheder
At synliggøre erhvervslivet overfor lokalområdet

Medlemskreds og geografisk afgrænsning
Stk. 1. Som medlemmer kan optages registrerede erhvervsvirksomheder indenfor
de af den siddende bestyrelse godkendte brancher og hverv med tilknytning eller
tilhørsforhold til Årslev og opland.

§4

Kontingent
Stk.1. Medlemskab er først gyldigt når fulde kontingent er betalt. Kontingent er
1000,- pr. år uanset virksomhedens størrelse. Ved indmeldelse efter 1.7. opkræves
kun halvt kontingent. Medlemskab dækker et kalenderår og kontingent forfalder i
januar måned.
Stk. 2. Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke.

§5

Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 personer, der alle vælges på generalforsamlingen,
samt 2 suppleanter der ligeledes vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter vælges for 1 år ad
gangen.
Første år af foreningens levetid er næstformand og menigt medlem på valg til
førstkommende generalforsamling, derefter er medlemmer (personer) valgt for 2 år
ad gangen.
Stk. 2. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med en formand, næstformand,
kasserer, sekretær samt menigt medlem. Herudover to suppleanter. Formand,
næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem har hver én stemme.
Stk.3. Kun personer fra medlemsvirksomheder kan blive valgt til bestyrelsen.

§6

Forretningsorden for bestyrelsen
Stk. 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med en frist på minimum 14
dage. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet. Der afholdes minimum
et møde pr. kvartal.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Orientering fra medlemmerne
a. Formanden
b. Bestyrelsens medlemmer
c. Foreningens medlemmer
4. Økonomi.
5. Emner efter behov.
6. Forslag til punkter til næste møde.
7. Eventuelt.

Stk. 2. Medlemmer der ønsker punkter til dagsordenen meddeler dette til
formanden senest 10 dage før mødet. Formanden er mødeleder. I tilfælde af
formandens fravær overtager næstformanden mødeledelsen. Der udsendes
beslutningsreferat af bestyrelsesmødet til bestyrelsen medlemmer og offentliggøres
på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3/5 af bestyrelsen
er til stede. Beslutninger tages med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

§7

Eksklusion
Hvis en repræsentant fra en medlemsvirksomhed modarbejder foreningens
formålsparagraf, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere virksomheden fra
foreningen.

§8

Tegningsregler
Stk. 1. Formanden tegner foreningen. I tilfælde af fravær træder næstformanden til.

§9

Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed.
Der afholdes generalforsamling senest ved udgangen af 1. kvartal det efterfølgende
år, hvor hver medlemsvirksomhed - uanset størrelse – har én stemme. Stemmeret
forudsætter kontingent er betalt.
Stk. 2. I lige år er 3 medlemmer af bestyrelsen på valg, i ulige år 2 medlemmer.
Stk. 3. Desuden vælges en 1. og en 2. suppleant. Suppleanter indtræder ved fravær
ud over 6 måneder. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder.
Stk. 4. Der vælges ikke ekstern revisor.
Stk. 5. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med en frist på minimum 14
dage. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 6. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter.
7. Eventuelt.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der
indkaldes når mindst 50 % af medlemskredsen skriftligt begærer dette og
fremsender begrundet dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
skal i alle tilfælde ske med 14 dages varsel.

§ 11

Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ske med et flertal på mindst 2/3 af fremmødte
medlemmer på en generalforsamling. Der skal være afgivet stemme eller fuldmagt
fra mindst 50 % af foreningens medlemmer.

§ 12

Opløsning af foreningen
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal af fremmødte
medlemmer på en generalforsamling, hvor minimum 50 % af foreningens samlede
medlemmer er repræsenterede.
Stk. 2. Foreningens formue i øvrigt skal anvendes i overensstemmelse med formålet
i § 2.
Stk. 3. Fordelingen af formue efter stk. 2 og om den konkrete anvendelse træffes af
bestyrelsen.

§ 13

Stiftelsesdato
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. oktober 2010.

Senest revideret den 27.02.2011

