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§1
Foreningens navn er: Brabrand Erhvervsforening.
Foreningens formål er:
 At samle erhverv, handel og industri til varetagelse af fælles interesser.
 At igangsætte initiativer i foreningens område.
 At være talerør i forhold til omgivelser og myndigheder.

Som medlem kan optages enhver erhvervsvirksomhed i det vestlige Århus.
Et medlem kan ved ophør eller bortsalg af virksomhed fortsat være medlem.

§2
Bestyrelsen består af 6 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer samt 3
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således, at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år
3 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år og 1 revisor samt en revisorsuppleant for 1 år.

§3
Bestyrelsen fastlægger strategi og handlingsplan.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.
Formanden indkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer
fremsætter begæring herom.
Kassereren fører foreningens regnskab.
Bestyrelsen meddeler kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens konti. Køb og salg af
fast ejendom og værdipapirer vedtages af bestyrelsen.
Formanden leder møderne, og i tilfælde af stemmelighed ved afstemninger inden for bestyrelsen er
formandens stemme afgørende.

§4
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet er forfaldent til betaling senest med udgangen af april måned.
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§5
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Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol.

§6
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandsberetning.
Godkendelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
Indkomne forslag.
Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer jf. § 2
b) Bestyrelsessuppleant for 1 år.
c) Revisor for 1 år.
d) Revisorsuppleant for 1 år.
7. Eventuelt.
Ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14. dages varsel.
Indkaldelse skal ske skriftligt til alle medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes:
1) Når bestyrelsen finder anledning dertil.
2) Når mindst 15 medlemmer skriftligt fremsætter begæring derom til bestyrelsen med angivelse af
grunden.
3) En sådan generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter begæringens fremkomst.

§7
Den højeste myndighed i foreningens anliggender er generalforsamlingen.
Alle spørgsmål afgøres ved håndsoprækning og simpelt stemmeflertal.

§8
Forslag til ordinære generalforsamlinger fra medlemmer uden for bestyrelsen må tilstilles
formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance.
Ændring af vedtægterne kan foretages på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
Forslag til vedtægtsændring skal opføres på dagsordenen.
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§9
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til formand eller kasserer med 1 måneds varsel til udgangen af et
kalenderår.

§ 10
Foreningens opløsning kan finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger vedtager dette.
Mellem de 2 generalforsamlinger skal hengå mindst 14 dage.

§ 11
Såfremt foreningen opløses, tager generalforsamlingen stilling til fordeling af foreningens aktiver.
Ved opløsning af foreningen inden for en periode på 5 år efter projektet ”Erhvervsambassaden”s
gennemførelse, skal Erhvervs- og Boligstyrelsen godkende fordelingen af foreningens aktiver.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. februar 1962, med ændringer vedtaget på
generalforsamlingerne den 25. februar 1969, den 27. marts 1973, den 25. marts 1980, den 17. marts 1994, den 17.
marts 1997, den 23. marts 1998, den 4. marts 2003, d 25. februar 2004, d. 24. Februar 2011 og d. 12. marts 2015.
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