Vedtægter
§ 1.
Navn:
Foreningens navn er H & I Erhverv Midtfyn

§ 2.
Hjemsted:
Foreningens hjemsted er Midtfyn.

§ 3.
Formål:
Foreningen har til formål at samordne det midtfynske erhvervslivs interesser, herunder:
A) 	være talerør for det lokale erhvervsliv i forhold til Erhvervsrådet og
		
Faaborg-Midtfyn Kommune.
B) styrke samarbejdet imellem de lokale erhvervsorganisationer.
C) skabe ideer og tage initiativ med henblik på erhvervsudvikling i det midtfynske område.
D) fremme kendskabet til regionale tiltag og de lokale virksomheders deltagelse heri.
E) 	ved selskabelige arrangementer, at virke for et godt sammenhold blandt den midtfynske
befolkning.
Foreningen har pligt til at behandle henvendelser fra såvel organisationer, virksomheder som
enkeltpersoner.

§ 4.
Medlemmer:
Foreningens medlemskreds er personer bosiddende eller organisationer og virksomheder
beliggende i det midtfynske område.
Som medlemmer kan herudover optages enkeltpersoner, foreninger eller øvrige med interesse i
foreningens formålsparagraf samt enhver, der anmoder om optagelse, forudsat at 2 personer, der
i forvejen er medlemmer, vil anbefale optagelse iht. bestyrelsens endelige godkendelse.
Der oprettes og føres en medlemsfortegnelse.
Æresmedlem kan kun blive den, der efter bestyrelsens skøn har gjort sig særlig fortjent dertil.
Et æresmedlem betaler intet kontingent.

Skulle et medlem på en eller anden måde have opført sig upassende, kan han eller hun ekskluderes af
foreningen, hvorved vedkommende taber ethvert krav på foreningen og dens midler.
Eksklusionen foretages af en enig bestyrelse. Den ekskluderede kan, hvis han eller hun ønsker det, få sagen
genbehandlet på første ordinære generalforsamling.

§ 5.
Kontingent:
Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent fra foreningens medlemmer og andre mulige tilskud.
Generalforsamlingen fastsætter kontingent.
Hvis kontingentet ikke er betalt 3 måneder efter forfaldstid, betragtes vedkommende som slettet af
foreningen, man er dog pligtig til at betale kontingent indtil udmeldelsen skriftligt har fundet sted.
Medlemmer, som ved afholdelsen af en generalforsamling resterer med betalingen af kontingent,
har ikke stemmeret.

§ 6.
Udmeldelse:
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen og kan ske med 3 måneders varsel til udgangen
af et kalenderår.
Udmeldte eller slettede medlemmer har intet som helst krav på foreningen.

§ 7.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af en generalforsamlingsvalgt dirigent.
Generalforsamling indkaldes ved meddelelse i elektronisk form til medlemmerne dateret senest 14 dage
før afholdelse.
Forslag til behandling på generalforsamlingen samt forslag til personvalg, skal være formanden i hænde 8
dage før generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i 1. kvartal, behandles følgende emner:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for året.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.
4. Fastlæggelse af kontingent for medlemmer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse.
6. Valg, blandt medlemmer, af 2 revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

§ 8.
Stemmeret:
Hvert medlem i foreningen har een stemme.
Stemmeret fordrer, at kontingent er indbetalt.
Skriftlig afstemning foretages, dersom blot een af de stemmeberettigede medlemmer forlanger dette.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med undtagelse
af vedtægtsændring og opløsning. Jf.§ 14 og§ 15.

§ 9.
Bestyrelse:
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf flertallet er erhvervsaktive, valgt
for et tidsrum af 2 år. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemskreds 7 medlemmer til
bestyrelsen, samt 2 suppleanter.
Der skal tilstræbes så bred en branchemæssig spredning som muligt.
I lige år vælges 3 medlemmer.
I ulige år vælges 4 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
Genvalg kan finde sted.
Suppleanter vælges for et år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.
Den ansætter en kasserer til under bestyrelsens kontrol at føre foreningens og de dertil knyttede institutioners regnskaber; kasserens honorar fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens,
og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Protokollen underskrives af de på mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til behandling af eventuelle særopgaver.
Her kan deltage personer/organisationer udenfor foreningen.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages frist og på samme måde som til
den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter 1/3 af medlemmerne
har fremsat skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

§ 10.
Tegningsret:
Formand og et bestyrelsesmedlem eller i formandens fravær næstformand og et b
 estyrelsesmedlem tegner bestyrelse og forening.

§ 11.
Hæftelse:
Ingen af de deltagende medlemmer i foreningen hæfter personligt for foreningens gæld.

§ 12.
Revisorer:
På den ordinære generalforsamling vælges, blandt medlemmerne, 2 revisorer for 1 år.
Genvalg kan finde sted.

§ 13.
Regnskab:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet fremlægges i elektronisk form på den ordinære generalforsamling.

§ 14.
Vedtægtsændringer:
Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
Såfremt der ikke er fremmødt det fornødne antal medlemmer, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling med samme varsel som ved den ordinære generalforsamling.
Pa den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages ved simpel stemmeflerhed
af de tilstedeværende medlemmer.

§ 15.
Opløsning:
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens arkivalier samt eventuelle formue anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige
foreningens medlemmer. Såfremt 2 / 3 af medlemmerne ikke er tilstede på generalforsamlingen indkaldes
til ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer
herfor. Således vedtaget, den 25. 4. 2019.
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