Vedtægter for Østfyns Erhvervsråd
§1

Østfyns Erhvervsråd er en forening med hjemsted på Østfyn og bygger på et samarbejde
mellem medlemsvirksomhederne i området.

§2

Østfyns Erhvervsråds formål er alene eller sammen med Nyborg Kommune og områdets
øvrige erhvervs- og turistorganisationer at fremme medlemsvirksomhedernes vækst og
indtjening og bidrage til erhvervsudviklingen på Østfyn.
Formålet søges opfyldt ved:
- tæt samarbejde med Nyborg Kommune og de af Nyborg Kommune nedsatte udvalg og råd.
- styrket samarbejde mellem medlemsvirksomhederne via drift af netværk,
- afholdelse af faglige og sociale arrangementer for medlemmerne og
- via sit virke, at søge indflydelse på erhvervsudviklingen på Østfyn.

§3

Medlemsberettigede til Østfyns Erhvervsråd er virksomheder, foreninger,
erhvervsorganisationer og enkeltpersoner i rådets geografiske område. Det er
muligt at optage associerede medlemsvirksomheder fra andre kommuner – dog uden at
disse opnår valgbarhed eller stemmeret på generalforsamlingen.

§4

Østfyns Erhvervsråds midler tilvejebringes ved kontingenter fra medlemmer, samt evt. egen
indtjening. Intet medlem hæfter med mere end sit kontingent.

§5

Bestyrelsen består 5 medlemmer:
-

§6

Formand
Næstformand
Kasserer
2 mening bestyrelsesmedlemmer

Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen. Formand vælges direkte, medens
bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Hvert medlem af bestyrelsen vælges for en 2-årig
periode.

Udover valg til bestyrelsen vælger generalforsamlingen en suppleant til bestyrelsen for en 1årig periode.
Ved stemmelighed mellem kandidater, foretages der omvalg mellem disse.

§7

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året, og bestyrelsen fastsætter selv sin
dagsorden – dog er budgetopfølgning fast punkt på dagsordenen. Ekstraordinært
bestyrelsesmøde afholdes såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger dette.
Afstemninger i bestyrelsen foregår efter simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
Efter hvert bestyrelsesmøde udfærdiges referat, der tilstræbes udsendt til bestyrelsen inden
8 dage efter mødets afholdelse. Bestyrelsen har 8 dage til at fremkomme med
bemærkninger/rettelser til referatet. Herefter er referatet godkendt.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til disse møder skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail til hvert enkelt medlem med
mindst 30 dages varsel. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

§9

Valg af dirigent.
Valg af referent
Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse og godkendelse af årets reviderede regnskab med status.
Indkomne forslag
Orientering om budget og fastsættelse af kontingent.
Valg til bestyrelse (jf. § 6)
Valg af suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Afstemning på generalforsamlingen foregår efter simpelt stemmeflertal, idet hvert medlem
har én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, og vedkommende skal selv
være medlem af erhvervsrådet. Ingen kan ved fuldmagt stemme for mere end ét medlem.
Hvis blot ét medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
a.
Vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne kræver, at forslaget vedtages med
2/3 af de fremmødte medlemmer.

b.
Vedtagelse om rådets opløsning kræver, at der afgives stemmer herfor svarende til 75 % af
samtlige medlemmer. Skulle der ikke være mødt 75 % af samtlige medlemmer, må
bestyrelsen, såfremt forslaget ønskes fremmet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
hvor forslaget i uændret skikkelse kan fremsættes og vedtages med 75 % af de mødte
medlemmers stemmer.
Referat af generalforsamlingen bør udsendes og/eller fremgå af erhvervsrådets hjemmeside
senest 8 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 20 % af
medlemmerne ved skriftlig motivering til bestyrelsen ønsker det - eller såfremt den ordinære
generalforsamling ikke er beslutningsdygtig. Indkaldelse skal ske skriftligt
pr. brev eller e-mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.
Der udfærdiges referat som ved ordinær generalforsamling.

§ 11

Foreningens regnskabsår er kalenderåret
Regnskabet for Østfyns Erhvervsråd revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.

§ 12

Østfyns Erhvervsråd tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller i formandens
eller næstformandens fravær, sker tegning i forening med et bestyrelsesmedlem. Der kan
meddeles prokura. I tilfælde af køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog
underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 13

Medlemskab opsiges ved skriftlig meddelelse herom senest 31. marts gældende for
efterfølgende kontingentperiode, som løber fra 1. april til følgende 31. marts.

§ 14

I tilfælde af erhvervsrådets opløsning skal egenkapitalen anvendes i henhold til
formålsparagraffen.

Disse vedtægter træder i kraft 4 maj. 2017 i stedet for Østfyns Erhvervsråds
vedtægter af 19 april 2016

