vedtægter
Navn og hjemsted
§1
Foreningens navn er Holstebro Handelstandsforening
§2
Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.
Formål
§3
Foreningens formål er at fremme handel og industri i dens
virkeområde, herunder at varetage medlemmernes fælles
interesser og rettigheder samt bidrage til faglig dygtiggørelse af standens ungdom ved deltagelse i ledelsen af
Holstebro Handelsskole.
Medlemsforhold
§4
Som medlemmer kan optages alle erhvervsdrivende, som
måtte have interesse for foreningens formål.
Indmeldelse
§5
Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse
til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af
bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den
følgende generalforsamling, dersom den pågældende
ønsker det.
Udmeldelse
§6
Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens bestyrelse
til en 1. januar eller 1. juli med mindst 6 måneders varsel.
Eksklusion
§7
Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet beslutte at
ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemsskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for
foreningen.
Æresmedlemmer
§8
Efter eenstemming indstilling fra bestyrelsen, kan en
generalforsamling udnævne personer, som står i et særligt
fortjenstfuld forhold til foreningen, som æresmedlem. Et
sådant forslag kan ikke gøres til genstand for diskussion
på generalforsamlingen.
Kontingent
§9
Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen.
Kontingentets størrelse fastsættes for 1 år ad gangen af
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generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kontingentets opkrævning.
Nye medlemmer betaler fuldt kontingent for det løbende
halvår.
Bestyrelsen kan når forholdene taler derfor midlertidigt
fritage et medlem for at betale kontingent.
Udover ovennævnte kontingent fastsættes der årligt på
generalforsamlingen et markedsføringsbidrag, der anvendes til markedsføring.
Markedsføringsbidraget betales af de af foreningens
medlemmer som har facade til gågadenettet, og beløbet anvendes hovedsageligt til aktiviteter og overordnet
markedsføring.
Bestyrelsen fremsætter i forbindelse med generalforsamlingen motiveret forslag for det kommende års markedsføringsbidrag.
Generalforsamling
§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt inden
den 1. april.
Indkaldelse til generalforsamling sker med angivelse af
dagsorden med mindst 8 dages varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den
ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.
Forhandlingerne ledes på generalforsamlingen af en af
bestyrelsen valgt dirigent, som ikke mæ være medlem af
bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling skal altid
behandles følgende emner:
1. Meddelelse om valgt dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens
virksomhed i det forløbne år.
3. Beretning om Holstebro Handelsskole.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det
forløbne regnskabsår til godkendelse.
5. Valg af formand for foreningen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningen
samt suppleant. Der vælges i lige år 3
bestyrelsesmedlemmer, samt 1 suppleant og
i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder
formanden, samt 1 suppleant.
7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
8. Fastsættelse af ordinært kontingent.
Fastsættelse af markedsføringsbidrag.
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9. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet uden
for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage før gene-ralforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel
stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende
vedtægt.
Hvert medlem har een stemme, og stemmeretten kan kun
udøves personligt.
For selskaber, firmaer, skoler og institutioner m.v. stemmer ledelsen. Varetages ledelsen af een eller flere personer, kan kun een af disse stemmer del-tage i afstemningen.
Afstemningen sker efter dirigentens nærmere bestemmelse, dog skal afstemning finde sted skriftligt, såfremt 10
medlemmer af de tilstedeværende ønsker det.
Ekstraordinære generalforsamlinger
§ 11
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af
bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 20
medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse
af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen
herom.
Indkaldelse med andgivelse af dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted med mindst
3 dages varsel.
Bestyrelsen
§ 12
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i
utide, indtræder suppleanten.
Bestyrelsens formand vælges direkte på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år og finder sted i ulige år.
3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant vælges i lige
år, medens 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
vælges i ulige år.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv
med næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter sit virke en forretningsorden.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv uadtil og indadtil.
Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med
foreningens midler, legater samt de udvalg der måtte
være.
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Regnskab og Revision
§ 13
Foreningens regnskab og kontigentår følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.
Revisor og suppleant vælges på generalforsamlingen for
eet år ad gangen.
Tegning og hæftelse
§ 14
Foreningens forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller
næstformanden.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den
foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Vedtægtsændringer
§ 15
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3
majoritet af de afgivne stemmer.
Opløsning
§ 16
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af
samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
Ved foreningens opløsning beslutter den afgående generalforsamling efter bestyrelsens indstilling, til hvilket formål
foreningens formue skal overføres.
Nærværende vedtægter for Holstebro Handelsstandsforening, stiftet den 29. marts 1883, er framst på den ordinære
generalforsamling den 23. marts 1994, og vedtaget på
den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 1994.
Ændret på generalforsamlingen den 22. marts 2001.

