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Vedtægter 
 

for 
 

F R E D E R I K 

Handels- og Virksomhedsforening 
 
 
§1.  
Foreningen FREDERIK er stiftet den 16. september 1999 i Frederikshavn.  
Foreningen er stiftet af Frederikshavn Handelsstandsforening, Parasollen, Frederikshavn Erhvervsråd, 
Strøgforeningen, Gadeforeningen City Nord og Vestbyen.  
 
§2.  
Foreningen FREDERIK har hjemsted i Frederikshavn Kommune.  
 
§3.  
Foreningens formål er at fremme erhvervslivet i Frederikshavn kommune samt markedsføre Frederikshavn og opland 
gennem synliggørelse som erhvervs-, handels- og turistområde.  
 
Formålet søges gennemført ved varetagelse af medlemmernes interesse i anliggender, der styrker det enkelte 
medlem og / eller de enkelte medlemmer i fællesskab, herunder som primært formål at virke for samarbejde.  
 
§ 4  
Som medlem af foreningen FREDERIK kan optages enhver handels- og erhvervsdrivende person eller virksomhed, 
foreninger, uddannelsesinstitutioner, pengeinstitutter, faglige organisationer og private (personer). 
 
§5.  
Kriterierne for kontingentbetaling fastsættes af generalforsamlingen.  
 
Med udgangspunkt heri fastsættes det årlige kontingent af bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen fastsætter terminerne for kontingentbetalingen.  
 
Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der af generalforsamlingen vælges for et 
regnskabsår ad gangen.  
 
§6.  
Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke adgang til generalforsamlingen.  
 
Er et medlem i kontingentrestance, kan bestyrelsen betragte medlemmet som udmeldt med det i §6 stk. 3 nævnte 
varsel.  
 
Et medlem kan melde sig ud af foreningen FREDERIK ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen med et varsel af 
3 måneder til udløbet af et regnskabsår.  
 
Bestyrelsen påser inddrivelse af kontingentrestancer.  
 
§7.  
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem af foreningen. En sådan beslutning kan kun træffes af 
generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de i generalforsamlingen deltagende medlemmer stemmer herfor. Det skal i 
indkaldelsen til generalforsamlingen anføres, at spørgsmålet om eksklusion (uden navns nævnelse) vil blive 
behandlet.  
 
§8.  
Foreningen FREDERIK ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf 8 vælges på den ordinære generalforsamling, 
tillige med 2 suppleanter og 1 medlem udpeges af Turistforeningen for Frederikshavn og Omegn.  
Bestyrelsen bør til enhver tid bestå af medlemmer, der geografisk repræsenterer en spredning i Frederikshavn, 
ligesom bestyrelsens sammensætning til enhver tid bør repræsentere en erhvervsmæssig spredning.  
 
De 8 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, skiftevis således, at der afgår 4 bestyrelsesmedlemmer hvert 
år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.  
Hvert år vælges 2 suppleanter. Suppleanter kan genvælges.  
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  
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§9.  
Bestyrelsen nedsætter et antal udvalg til varetagelse af foreningens aktiviteter,  
herunder et fast markedsføringsudvalg. For at bevare og sikre rigtige og gode markedsføringstiltag i samarbejde med 
Turistforeningen for Frederikshavn og Omegn, er denne forening fast repræsenteret i markedsføringsudvalget.  
 
Bestyrelsen kan ansætte en eller flere personer efter behov, inden for de økonomiske rammer der er budgetteret, til at 
forestå den daglige drift i foreningen FREDERIK.  
 
Bestyrelsen skal hvert år efter den ordinære generalforsamling nedsætte et legatudvalg på 3 personer, hvoraf mindst 
1 skal være medlem af bestyrelsen. Legatudvalget holder bestyrelsen underrettet om forløbet af legaternes 
administration. Legatudvalget indstiller til bestyrelsen, hvilke legater foreningen vil uddele, og legatudvalget har 
ansvaret for, at der årligt aflægges legatregnskab.  
 
§10.  
Bestyrelsen kan om fornødent antage regnskabsmæssig, juridisk eller anden bistand.  
 
§11.  
Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer bestemmer det.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme 
udslaget.  
 
Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.  
 
§12.  
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand alene, eller af næstformanden sammen med 1 anden bestyrelsesmedlem.  
 
§13.  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber dog fra foreningens 
stiftelse til 31. december 2000.  
 
§14.  
Generalforsamlingen er foreningen FREDERIK´s højeste myndighed.  
 
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.  
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  
 
1. Valg af dirigent.  
 
2. Bestyrelsens beretning.  
 
3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab og legatregnskaber til godkendelse.  
 
4. Forslag til fastsættelse af kriterier for kontingentbetaling til godkendelse. 
 
5. Budget for det kommende år.  
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
 
7. Valg af revisor for det kommende år.  
 
8. Indkomne forslag.  
 
9. Eventuelt.  
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Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,  
Skal være bestyrelsens formand i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
 
Beslutninger på den ordinære generalforsamling træffes ved simpelt flertal, og når mindst 1/4 af de mødte afgiver 
stemme, dog bortset fra vedtægtsændring, foreningens opløsning samt eksklusion af medlemmer, der kræver 
vedtagelse i overensstemmelse med §17.  
 
Hvis mindst en af de mødte medlemmer forlanger det, skal afgørelsen foretages ved skriftlig afstemning. Hvert 
medlem har en stemme. Afstemning kan ske ved fuldmagt, dog kan et fremmødende medlem kun repræsentere ét 
andet medlem ved fuldmagt.  
 
§15.  
Generalforsamling indkaldes ved annoncering i mindst ét lokalt dagblad, mindst 14 dage før generalforsamlingen og 
højest 21 dage før generalforsamlingen.  
 
Enhver generalforsamling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.  
 
Der kan kun træffes beslutning om emner, der er optaget på dagsordenen.  
 
§16.  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen kræver det, eller når mindst 1/10 af foreningens 
medlemmer har fremsat skriftlig begæring herom med opgivelse af de forslag, som ønskes behandlet. Senest 14 dage 
efter bestyrelsens modtagelse af begæring om ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen indvarsle en sådan 
generalforsamling.  
 
§17.  
Ændring i eller tillæg til denne vedtægt kan kun gennemføres af en lovlig indkaldt generalforsamling.  
 
Det skal af dagsordenen fremgå, at der fremsættes forslag om ændring af vedtægten.  
 
Beslutning om vedtægtsændring, foreningens eventuelle opløsning samt eksklusion af medlemmer kræver, at mindst 
2/3 af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og forslaget kan da vedtages ved almindelig 
stemmeflerhed.  
 
Hvis ikke 2/3 af medlemstallet er til stede, men dog at ændring eller ophævelse er tilkendegivet fra flertallet af de 
fremmødte, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Såfremt et flertal af de på den ekstraodinære 
generalforsamling fremmødte, ved almindelig stemmeflertal, beslutter sig for ændring eller ophævelse, er ændring 
eller ophævelse vedtaget.  
 
§18.  
Beslutning om foreningens eventuelle opløsning kræver samme fremgangsmåde som vedtægtsændring eller 
ophævelse af vedtægt, jfr. §17.  
 
Vedtages foreningens opløsning, vælges en eller flere likvidatorer, der sammen med bestyrelsen skal sørge for 
afvikling af foreningens aktiver og den fortsatte forsvarlige administration af foreningens legater. Foreningens 
nettoformue skal da anvendes til det formål, som det fremgår af §3. Generalforsamlingen bestemmer, på hvilken 
måde dette skal administreres.  
 
§19.  
Foreningens medlemmer og foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og gæld.  
 
Frederikshavn, torsdag den 16. september 1999.  
 
Som stiftere:  
Frederikshavn Erhvervsråd, Egon Svendsen, sign.  
Frederikshavn Handelsstandsforening, Ejvind Nielsen, sign.  
Parasollen, Henrik Uhrenholdt, sign.  
Strøgforeningen, Gudrun Brydegaard, sign.  
Gadeforeningen City Nord, Torben Mark, sign.  
Vestbyen, Henrik Pedersen, sign. 


