Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Medlemmer
TILFØJELSE
under punktet ”Medlemmerne og deres rettigheder
og pligter”

3.2
Som medlem kan med bestyrelsens accept endvidere
optages erhvervs- og handelsstandsforeninger i
Region Nordjylland.

Medlemmer
Anmodning om optagelse sker til foreningens
bestyrelse, der herefter skønner om en ansøger, der i
øvrigt opfylder betingelserne i prgf. 4. skal optages i
foreningen eller ej.

3.5
Anmodning om optagelse sker til foreningens
sekretariat, der skønner, om en ansøger, der i øvrigt
opfylder betingelserne i pkt. 3, skal optages i
foreningen.

Medlemsrettens ophør
Medlemsretten ophører:

Medlemsretten ophører:

a) Ved udmeldelse, som sker ved skriftlig meddelelse
til formanden med mindst 14 dages varsel, til
udtræden en 1. juli.

a) Ved udmeldelse, som sker ved skriftlig meddelelse
til sekretariatet med mindst 14 dages varsel, til
udtræden en 1. juli.

(…)

(…)

Mægling og voldgift
§ 8.
I tilfælde af disput angående forretningsforhold
imellem medlemmerne indbyrdes eller imellem disse
og ikke medlemmer, skal bestyrelsen foretage
mægling og sige voldgiftskendelse, når begge parter
erklærer, at de underkaster sig bestyrelsens afgørelse.
Bestyrelsen har i så tilfælde ret til at supplere sig. Ved
kendelsen kan de dermed forbundne omkostninger
pålægges parterne eller en af dem.

UDGÅR

Årskontingent
§ 9.
3.8
Generalforsamlingen fastsætter ved almindelig
Bestyrelsen fastsætter ved almindelig stemmeflerhed
stemmeflerhed årskontingentet for hver af de af
årskontingentet. RESTEN UDGÅR
bestyrelsen indstillede medlemskategorier. Vedtager
generalforsamlingen ikke nogen ændring i
kontingentets størrelse, pristalsreguleres dette under
alle omstændigheder hvert år med den procentuelle
stigning i nettoprisindeks, idet nettoprisindekset pr.
01.01.98 sættes lig 100. En eventuel stigning oprundes
til nærmeste 10 kr. Bestyrelsen skønner over, i hvilke
kontingentklasser et medlem skal ansættes, og anser
et medlem sig ansat i urigtig kontingentklasse, har han
ret til at forlange, at spørgsmålet drøftes med ham i et
lukket bestyrelsesmøde. Æresmedlemmer betaler
intet kontingent.

Varsel og fuldmagt
§ 11.
(…) Sådan generalforsamling skal afholdes senest 3
uger efter, at begæring derom er kommet bestyrelsen
i hænde.

4.2
(…) Sådan generalforsamling skal afholdes senest fire
uger efter, at begæring derom er kommet bestyrelsen
i hænde.

§ 13.
Et medlem har først stemmeret i foreningens
anliggender, når der er forløbet 14 dage efter
optagelsen. Stemmeret kan ikke udøves ved afgivelse
af fuldmagt.

4.4
Et medlem har først stemmeret i foreningens
anliggender, når der er forløbet 14 dage efter
optagelsen. RESTEN UDGÅR

Majoritet og decisor
§ 14.
(… ) Viser afstemningen derimod den anførte
majoritet for forslaget, skal der inden 1 måned
afholdes en ny generalforsamling, hvor beslutning da,
uden hensyn til det mødte antal stemmeberettigede
stemmer for forslaget.

4.5
(…) Viser afstemningen derimod den anførte majoritet
for forslaget, skal der inden én måned holdes en ny
generalforsamling, hvor beslutning da kan træffes
med trefjerdedele af de afgivne stemmer, uden
hensyn til det mødte antal stemmeberettigede.

§ 15.
(…) Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og decisor
skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere
kandidater end der skal vælges.

4.6
(…) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal
altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere
kandidater, end der skal vælges.

Dagsorden
§ 18.
På den ordinære generalforsamling foretages:
a) Beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år.
b) Fremlæggelse af det reviderede og deciderede
regnskab til godkendelse.
c) Valg af bestyrelse.
d) Valg af revisorer.
e) Valg af decisor.
f) Andre på dagsordenen opførte forslag

4.9
På den ordinære generalforsamling foretages:
a) Beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år
b) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse
c) Valg af bestyrelse
d) Valg af revisor
e) Andre på dagsordenen opførte forslag

Forslag
§ 19.
Ethvert medlem kan fremsætte forslag til forhandling
på den ordinære generalforsamling, men sådanne
forslag skal være indgivet skriftligt til foreningens
formand inden 15. januar.

4.10
Ethvert medlem kan fremsætte forslag til forhandling
på den ordinære generalforsamling. Sådanne forslag
skal være indgivet skriftligt til foreningens sekretariat
inden 15. januar.

Bestyrelsen
§ 20.
Bestyrelsen består af indtil 11
generalforsamlingsvalgte medlemmer.
Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter.
Endelig kan bestyrelsen, dersom ekstraordinære
arbejdsbyrder af foreningsmæssig interesse pålægges
et eller flere bestyrelsesmedlemmer, for et år ad
gangen supplere sig med yderligere et
bestyrelsesmedlem. Valget gælder for 4 år, således at
der årligt afgår skiftevis 2, 2, 3 og 4
bestyrelsesmedlemmer. ”Et bestyrelsesmedlem kan
kun genvælges én gang, man kan efter en vakant
periode vælges igen.

Bestyrelsen består af mellem 10 og 15
generalforsamlingsvalgte medlemmer.
Generalforsamlingen vælger endvidere to suppleanter.
Valget gælder for fire år. Et bestyrelsesmedlem kan
kun genvælges én gang, men kan efter en vakant
periode vælges igen. RESTEN UDGÅR

Ekstra bestyrelsesmedlemmer
TILFØJELSE

Bestyrelsen kan supplere sig med ét eller flere
medlemmer, som udpeges af erhvervs- og
handelsstandsforeninger indmeldt i Erhverv
Norddanmark i henhold til pkt. 3.2. For disse
medlemmer gælder ligeledes at medlemmet vælges
for fire år ad gangen. Pkt. 5.1 sidste punktum finder
tilsvarende anvendelse. Bestyrelsen kan bringe
medlemskabet til ophør ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen
§ 21.
Bestyrelsen vælger efter den ordinære
generalforsamling af sin midte med over halvdelen af
stemmerne en formand og en næstformand.
Formanden – eller i hans forfald næstformanden –
sammenkalder bestyrelsen, leder møderne og lader
tilføre protokollen, hvad der besluttes. (…)

5.3
Bestyrelsen vælger efter den ordinære
generalforsamling af sin midte med over halvdelen af
stemmerne en formand og én eller to næstformænd.
Formanden – eller i dennes forfald næstformanden –
sammenkalder bestyrelsen, leder møderne og lader
tilføre protokollen, hvad der besluttes. (…)

§ 22.
(…) Den drager omsorg for kapitalformuens bevarelse
og frugtbargørelse og sørger for at regnskabet
aflægges, revideres og decideres rettidigt. (…)

5.4
(…) Den drager omsorg for kapitalformuens bevarelse
og frugtbargørelse og sørger for at regnskabet
aflægges og revideres rettidigt. (…)

Bestyrelsen
§ 23.
Foreningen forpligtes ved underskrift af formand –
respektive næstformand – i forbindelse med 3 af
bestyrelsens medlemmer. De under foreningens
bestyrelse henlagte værdipapirer skal dog af mindst 5
af bestyrelsens medlemmer være forsynet med
prohibitivpåtegning, som kun kan ophæves ved
underskrift af mindst 5 af bestyrelsens medlemmer.
Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom
kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

5.5
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden –
respektive næstformanden – i forbindelse med tre af
bestyrelsens medlemmer. Ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af
den samlede bestyrelse. RESTEN UDGÅR

Regnskab
§ 24.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen
har ansvar for, at regnskabet føres forsvarligt. Han
aflægger efter regnskabsårets udløb særskilte
regnskaber for såvel foreningens som de under denne
hørende midler. Årsregnskabet afgives inden 20.
januar til revisionen. For legaternes vedkommende
forholdes der med regnskabsaflæggelserne i henhold
til de pågældende fundatser. Regnskaberne
fremlægges i afskrift til eftersyn for medlemmerne i
foreningens lokaler de sidste 8 dage før den ordinære
generalforsamling.

6.1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen
har ansvar for, at regnskabet føres forsvarligt.
Årsregnskabet afgives inden 20. januar til revisionen.
For legaternes vedkommende forholdes der med
regnskabsaflæggelserne i henhold til de pågældende
fundatser. Regnskaberne fremlægges i afskrift til
eftersyn for medlemmerne i foreningens lokaler de
sidste otte dage før den ordinære generalforsamling.
RESTEN UDGÅR

Revision
§ 25.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer,
hvoraf den ene skal være medlem, og den anden en
statsautoriseret revisor, som ikke behøver at være
medlem. Endvidere vælges blandt foreningens
medlemmer 1 decisor. Revisorerne gennemgår
regnskabet kritisk. De skal have tilendebragt
revisionen 14 dage efter regnskabernes modtagelse,
hvorefter disse tilstilles decisor. Dennes hverv er at
godkende eller nægte godkendelse af regnskaberne.

6.2
Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor, som
skal være statsautoriseret. Revisor skal have
tilendebragt revisionen 14 dage efter regnskabernes
modtagelse, hvorefter disse tilstilles
bestyrelsen. RESTEN UDGÅR

Opløsning
§ 26.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens
formue til Aalborg Industri- & Handelskammers Fond.
Skulle dette være opløst, overlades det til pågældende
ressortministerium at udpege en eller flere private
velgørende institutioner i Aalborg til at administrere
den formue foreningen måtte eje ved sin opløsning.
Disse institutioner skal have pålæg om, at
administrationen skal ske i den ånd og med
hensyntagende til de formål, som er angivet i denne
forenings vedtægter og i fundats for Aalborg Industri& Handelskammers Fond.

7.1
I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens
formue til Erhverv Norddanmarks Fond. Skulle denne
være opløst, overlades det til pågældende
ressortministerium at udpege en eller flere private
velgørende institutioner i Aalborg til at administrere
den formue, foreningen måtte eje ved sin opløsning.
Disse institutioner skal have pålæg om, at
administrationen skal ske i den ånd og med
hensyntagen til de formål, som er angivet i denne
forenings vedtægter og i fundats for Erhverv
Norddanmarks Fond.

Opløsning
(…)
De legater, der bestyres af foreningen, og i hvis
fundatser, der ikke findes bestemmelse om, hvem der
i tilfælde af foreningens opløsning skal administrere
dem, overgår ligeledes til bestyrelsen af Aalborg
Industri- & handelskammers Fond eller, hvis dette er
opløst, til bestyrelse af de foran nævnte velgørende
institutioner efter det pågældende ministeriums
bestemmelser.

7.2
De legater, der bestyres af foreningen, og i hvis
fundatser, der ikke findes bestemmelse om, hvem der
i tilfælde af foreningens opløsning skal administrere
dem, overgår ligeledes til bestyrelsen af Erhverv
Norddanmarks Fond eller, hvis dette er opløst, til
bestyrelse af de foran nævnte velgørende institutioner
efter det pågældende ministeriums bestemmelser.

Vedtagelse
§ 27.
Disse vedtægter, der træder i stedet for
Handelsstandsforeningens under den 24. august 1954
kgl. stadsfæstede vedtægterne med senere rettelser,
træder i kraft fra deres vedtagelse og vil være at
indføre i foreningens autoriserede
forhandlingsprotokol.

8.1
Disse vedtægter træder i kraft fra deres vedtagelse og
vil være at indføre i foreningens autoriserede
forhandlingsprotokol. RESTEN UDGÅR

Således vedtaget på generalforsamlingen den 31.
marts 2016 og på ekstraordinær generalforsamling
den 14. april 2016.

Således vedtaget på generalforsamlingen 18. marts
2020 og på den ekstraordinære generalforsamling 1.
april 2020.

