VEDTÆGTER FOR
BELLINGE HANDELS- OG HÅNDVÆRKERFORENING

1.
Foreningens navn er Bellinge Handels- og Håndværkerforening.
2.
Foreningens formål er at formidle og/eller arrangere salgsfremmende foranstaltninger, at fremme aktiviteten
til fordel for såvel de enkelte medlemmer som for hele byen, så denne bliver så attraktiv for kunderne som
muligt.
Herudover er foreningens formål at søge etableret et godt forhold til organisationer og offentlige
myndigheder.
For specielle arrangementer hæfter de deltagende medlemmer og ikke foreningen.
3.
Som medlemmer kan optages næringsdrivende, næringsdrivende selskaber og næringsdrivende foreninger i
Bellinge, Brændekilde, Kratholm og omegn.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til en 1. januar.
4.
Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen
vælges for 2 år af gangen. I ulige år vælges kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges formand
+ 1 bestyrelsesmedlem. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender.
Bestyrelsen afholder møde efter aftale med formanden, eller når mindst 2 medlemmer kræver det.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, og er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen tegner foreningen udadtil.
Næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald.
Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde
sted. Suppleanter indtræder i bestyrelsen, når et medlem skriftlig meddeler sin udtræden af bestyrelsen.
Til at revidere foreningens regnskab, vælges på generalforsamlingen 2 revisorer for et år. Genvalg kan finde
sted. Samtidig vælges 1 revisorsuppleant.

5.
Generalforsamlingen, hvortil kun medlemmer har adgang, afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes
skriftlig med 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før.
På den ordinære generalforsamling skal foretages:
a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning.
c. Fremlæggelse af årsregnskab.
d. Forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
f. Valg af 2 suppleanter.
g. Valg af revisorer
h. Valg af revisorsuppleant.
i. Fastlæggelse af kontingent.
j. Eventuelt.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmøde og stemmeafgivningen.
Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende
forhandlingsemner.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal.
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af foreningens vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at
mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutning desuden
vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af medlemmerne ikke repræsenteret på
generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, kan
bestyrelsen med 8 dages varsel indkalde til en extraordinær genralforsamling, på hvilken forslaget kan
vedtages ved simpel stemmeflertal, uden hensynet til antallet af de repræsenterede medlemmer.
Hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om extraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen med 8
dages varsel indkalde til denne.
6.
Det på generalforsamlingen vedtagne kontingent, skal betales inden næste ordinære generalforsamling.
7.
Regnskabsåret regnes fra 1. januar til 31. december.
8.
I tilfælde af foreningens opløsning fordeles nettoformuen eller nettogælden imellem medlemmerne i forhold
til kontingentbetalingen det sidste regnskabsår.
Vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling den 12. maj 1982.
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