Vedtægter for Hobro Handelsstandsforening
§1
Foreningens navn er Hobro Handelsstandsforening.
Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune, og dens adresse er formandens.
§2
Foreningens formål er:
a) at virke til fremme af handel og industri, såvel i almindelighed som i særdeleshed i Hobro,
b) at tilvejebringe samkvem mellem medlemmerne og varetage deres fælles stands-interesser
og rettigheder og
c) at træffe foranstaltninger til dygtiggørelse af standens ungdom, herunder ved at medvirke
til opretholdelse af ungdomsuddannelser i Hobro.
§3
Som medlem af foreningen kan optages enhver i Hobro by eller opland boende myndig person,
der driver virksomhed eller er tilknyttet virksomhed indenfor byens handel, liberale erhverv og
industri, eller som bestyrelsen ønsker optaget.
Anmodning om optagelse i foreningen rettes til bestyrelsens formand.
Er der ikke blandt den samlede bestyrelse enighed om optagelse af et nyt medlem, forelægges
spørgsmålet om optagelse på den førstkommende generalforsamling. Til optagelse kræves da 3/4
af de afgivne stemmer Stemmeafgivningen skal ske skriftligt.
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig anmodning til bestyrelsen med mindst fjorten dages
varsel til en 1. januar eller 1. juli.
Medlemskabet af foreningen bringes til ophør, når et medlem trods skriftligt påkrav ikke har betalt
kontingent indenfor det løbende halvår, men udelukkelse fritager ikke medlemmet for
forpligtelsen til at betale kontingent for det pågældende halvår.
I andre tilfælde kan udelukkelse alene finde sted, når bestyrelsen har fremsat forslag herom til
generalforsamlingen, og denne ved skriftlig afstemning vedtager udslettelsen med 3/4 af de
afgivne stemmer.
§4
Æresmedlemmer, der står i særlig fortjenstfuldt forhold til foreningen, kan af generalforsamlingen
udnævnes på bestyrelsens enstemmige forslag.
Medlemmer, der ophører med deres virksomhed, kan forblive i foreningen som passive
medlemmer uden stemmeret.
§5
Årskontingentet fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til budgettet for foreningens
udgifter i det kommende år. Kontingentet erlægges halvårsvis forud.
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Passive medlemmer betaler samme kontingent som aktive, medens æresmedlemmer er
kontingentfri.
§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indvarsles med mindst fjorten
dages skriftligt varsel med angivelse af dagsordenen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse.
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5) Valg af revisor
6) Eventuelt.
Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§7
Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent. Afstemning kan kun finde sted om de i
dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Afstemningen sker
skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det, men ellers ved håndsoprækning. Ved
afstemning gælder simpel stemmeflerhed, med mindre vedtægterne foreskriver andet.
Der føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, så ofte bestyrelsen bestemmer det, eller når 25
medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsesformanden med angivelse af, hvad
der ønskes forhandlet. Indvarslingen hertil sker på samme måde som til en ordinær
generalforsamling.
Når bestyrelsesformanden modtager begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal han
uden opsættelse indkalde hertil.
§9
Der tilkommer hvert medlem en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Et under generalforsamlingen tilstedeværende medlem kan under generalforsamlinger alene give
møde ifølge fuldmagt fra et enkelt andet medlem og kan således udover sin egen stemme alene
afgive en stemme ifølge fuldmagt.
§10
Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen og kan
genvælges. Hvert andet år fratræder skiftevis 4 og 3 medlemmer samt en suppleant.
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Udtræder et medlem af bestyrelsen i årets løb, indtræder suppleanten med længst anciennitet i
bestyrelsen. Medlemskabet af bestyrelsen gælder til den første ordinære generalforsamling.
Ved et bestyrelsesmøde, der afholdes senest 14 dage efter den årlige generalforsamling, vælger
bestyrelsen blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer og sekretær i den nævnte
rækkefølge.
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 3 af dens
medlemmer opfordrer dertil.
Til en gyldig bestyrelsesbeslutning kræves mindst 4 stemmer.
3 bestyrelsesmedlemmer eller formanden alene er dog altid berettiget til at kræve en forhandlet
sag afgjort af en generalforsamling.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil under ansvar overfor
generalforsamlingen.
Formanden modtager alle henvendelser til foreningen og besørger alle møder sammenkaldt, leder
bestyrelsesmøder og foranlediger de trufne beslutninger udført. Næstformanden træder i
formandens sted, når denne har forfald.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, hvori bestyrelsens forhandlinger og beslutninger
indføres, og protokollen underskrives efter hvert møde af alle tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
§11
Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer.
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale
indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§12
Foreningens formue indsættes, for så vidt den består af kontante midler, i et af byens
pengeinstitutter. Bortset fra sådanne indsættelser kan foreningens formue alene investeres i
værdipapirer, noteret på Københavns fondsbørs.
Bestyrelsen kan af foreningens midler yde bidrag til formål, der vedrører foreningen.
§13
Kassereren fører foreningens medlemsliste og regnskab, forestår opkrævelse af
medlemskontingent og betaler påhvilende forpligtelser.
Bestyrelsen kan antage en medhjælper eller træffe andre foranstaltninger med henblik på
aflastning af kassereren. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
§14
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Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.
§15
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller
repræsenterede ved generalforsamlingen, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for
foreningens opløsning.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede eller repræsenterede, men er forslag om opløsning i øvrigt
vedtaget med tilstrækkelig majoritet, indkaldes med mindst fjorten dages varsel til ny
ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer
uden hensyn til antallet.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue efter generalforsamlingens
nærmere bestemmelse herom en anden organisation eller et legat, der har tilknytning til
handelsstanden og/eller industrien i Hobro.

Hobro d. 25. februar 2015

____________________
Martin Krogh, dirigent
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