
 

 

 

 

 

Vedtægter for Løgten/Skødstrup 

Vedtægter for Erhverv8541 
 

  



§1 

Foreningens navn er Løgten/Skødstrup Erhvervsforening. Erhverv8541 

 

§2 

Det er foreningens formål at arbejde for byens fælles interesser, herunder navnlig de interesser der 

vedrører håndværk, handel, industri og liberale erhverv. 

 

§3 

Som medlem kan optages enhver, der har bopæl eller fast virke i postdistrikt 8541. Ansøgning om 

medlemskab tilsendes skriftlig til foreningens bestyrelse. Nægter bestyrelsen at godkende et medlem skal 

beslutningen forelægges førstkommende generalforsamling. Medlemskabet af foreningen er personligt. 

Passivt medlemskab kan forekomme. 

 

§4 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen inden udløb af det regnskabsår, hvor 

udmeldelsen begæres. 

 

§5 

Et medlem kan udelukkes af foreningen, når kontingentet - trods rykker - ikke er betalt efter 6 måneder. 3 

mdr 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere et medlem, dersom medlemmet gennem sit virke eller 

virksomhed, kommer i stærk modsætningsforhold til foreningens virke og formål. Ved eksklusion udover 

kontingentrestance, kan medlemmet kræve eksklusionen forelagt generalforsamlingen. 

 

§6 

Årskontingent foreslåes af bestyrelsen under hensyntagen til budgetter og foreningens udgifter. 

Kontingentet forfalder til betaling ved begyndelsen af foreningens regnskabsår og erlægges helårsvis forud. 

 

§7 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 



 

§8 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, 

træffer den beslutning ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning med mindre 

bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer ønsker skriftlig afstemning. 

 

§9 

Ordinær generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Forslag fra medlemmer 

må for komme til behandling på en generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. 

December. 1 måned før generalforsamlingen. 

 

§10 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal finde sted mindst 14 dage før, og annonceres i lokalaviser 

efter bestyrelsen skøn. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og forslag til vedtægtsændringer, såfremt 

sådanne skal behandles. 

 

§11 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Godkendelse af budget og kontingent 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisorer 

8. Valg af revisor suppleant 

9. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

10. Evt. 

 

§12 

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen med 8 dages varsel til et hvilket som helst 

tidspunkt, eller når mindst ti medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen har begæret det - med angivelse af 

dagsorden. 



 

§13 

Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer. Valget gælder 2 år. Efter tur afgår 3-5 medlemmer. Bestyrelsen 

konstituerer sig selv senest 6 dage efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, sekretær og 

kasserer. Bestyrelsens sammensætning meddeles medlemmerne. 

 

§14 

Bestyrelsen forvalter foreningens midler under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen tegner 

foreningen i alle forhold - også økonomiske. Køb og salg af fast ejendom sikrer, at der føres protokol over 

møderne og generalforsamlingerne, samt at protokollen underskrives af bestyrelsen. Samtlige møder er 

lukkede, - pressen kan orienteres ved formanden. 

 

§15 

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte nødvendige udvalg for at opretholde og / eller udbygge 

foreningens aktivitet. Et udvalgsmedlem kan eventuelt være ekstern eksperthjælp. Udvalgene arbejder 

under ansvar overfor bestyrelsen. 

 

§16 

Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling, der er indvarslet med denne sag på dagsordenen. Til 

vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst af foreningens medlemmer er tilstede, og at 

beslutningen vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Såfremt generalforsamlingen er fåtallig, 

indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstra ordinær generalforsamling, på hvilken forslaget da kan 

vedtages med ¾ af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er repræsenteret. Er 

foreningens opløsning gyldigt vedtaget på en generalforsamling, tager denne samtidig ved almindelig 

stemmeflerhed, af de afgivne stemmer, bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler. 

 

 

 

 


