Vedtægter for Vig Handelssforening:
§ 1.
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn: Vig Handelssforening.
Stk. 2.

Foreningens hjemsted: Vig
§ 2.
Foreningens formål:
Foreningens formål er at samle de næringsdrivende i Vig og omegn til varetagelse af disses
interesser, afholdelse af medlemsmøder, udveksle erfaringer samt i øvrigt varetagelse af god
sund forretningsskik m.m.
§ 3.
Foreningens medlemskab:
Optages i foreningen kan enhver selvstændig næringsdrivende, herunder A/S, ApS og andre
selskabsformer samt enhver for der interesser sig for handels-erhvervslivets udbredelse i Vig
og omegn.
§ 4.
Kontingent:
Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent, der opkræves årligt. Foreningens regnskabsår er
1/10 til 30/9.
Kontingentrestancer ud over et halvt år, der ikke betales efter skriftlig opfordring, kan have
sletning af foreningen til følge.
§ 5.
Udmeldelse - Eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer senest 1/9 til
udtrædelse pr. 30/9, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag
hvor udmeldelsen har sin virkning.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance udover 6 mdr., slettes medlemmet.
Ingen, der er udmeldt på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af
foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog bestyrelsesflertal. Vedkommende medlem skal,
inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan
fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære
generalforsamling.
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages
på en generalforsamling.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende
medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse,
ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om
eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet
til ændring af foreningens love. jvn. § 8.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages
som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som
beskrevet til beslutning om eksklusion.
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§6
Generalforsamling:
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den
højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og indkaldes med mindst 8
dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne, tillige med regnskabet.
Stk. 2.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3.
Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen.
Stk. 4.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens/formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
5. Godkendelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg i henhold til § 8.
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (for et år af gangen).
9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Evt.
Stk. 5.
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i protokol.
Stk. 6.
Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, træffer beslutninger ved
almindelig stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Afstemning foregår ved håndsoprækning dog skriftlig hvis blot et medlem ønsker det.
Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, med 8 dages
skriftlig indvarsling, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftlig stiller krav herom.
§7
Bestyrelsen:
Stk. 1.
Bestyrelsen, består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen,
på skift h.h.v. 2 og 3. Der vælges desuden 1 suppleant samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,
alle også for 2 år (1 revisor pr. år).
Stk.2.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær
Stk.3.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.
Stk.4.
Formanden tegner foreningen, og i dennes forfald næstformanden.
Stk.5.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens
forhandlinger/beslutninger.
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§8
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af foreningens
medlemmer er til stede og 2/3 af disse stemmer for.
Er der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indvarsles til ekstraordinær
generalforsamling, med 8 dages varsel, hvor beslutningen tages af de fremmødte medlemmer,
når 2/3 af disse stemmer for.
§9
Tegningsret
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved økonomiske dispositioner, feks.
Låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af bestyrelsen, eller den af
bestyrelsen, bemyndigede person. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af
foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 10
Opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt generalforsamling med dette for øje,
hvor 3/4 af foreningens medlemmer er fremmødt og de 2/3 stemmer herfor. Er der ikke mødt
tilstrækkeligt antal medlemmer, indvarsles til ny ekstraordinær generalforsamling med 8 dages
varsel, hvor beslutningen tages af de fremmødte medlemmer, når 2/3 af disse stemmer for.
Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til almennyttige formål

Datering og underskrift
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den:
Dirigentens navn og underskrift:
Formandens navn og underskrift:
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