Vedtægter for VIBORGegnens Handelsråd
§ 1.
Foreningens navn er ViborgEgnens Handelsråd.
Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.
Foreningen er stiftet d. 11. april 2007.
§ 2.
Foreningen har til formål at fremme handel og service i Viborg Kommune samt fremme samarbejdet mellem
de til enhver tid eksisterende handelsstandsforeninger i Viborg Kommune. Viborg Egnens Handelsråd er en
samlende forening, der uden politisk tilknytning og uafhængig af særinteresser har til formål at forestå et
aktivt samarbejde mellem handelsforeninger i Viborg Kommune, så handelsstandens interesser i forhold til
Viborg Kommune bliver varetaget så effektivt som muligt.
For at opfylde dette formål påhviler det foreningen:
- at markedsføre Viborg Kommune som et attraktivt handelsområde
- at fremme og øge afsætningsmulighederne for handels- og serviceerhverv
- at formidle et samarbejde mellem handels- og serviceerhverv
- at fremme offentlighedens forståelse for vilkår og vækstbetingelser for
handels- og serviceerhverv.
- at varetage fællesinteresser i forhold til de kommunale beslutningstagere
og fungere som handlens samlede talerør i Viborg Kommune.
Foreningens daglige ledelse forestås af formanden.
§ 3.
Som medlemmer kan optages handelsstandsforeninger i Viborg Kommune.
Medlemskab opnås efter bestyrelsens beslutning på grundlag af skriftlig ansøgning, der skal indeholde
relevante oplysninger om ansøger. For at opnå medlemskab skal den ansøgende handelsstandsforening
kunne fremvise foreningens vedtægter, medlemsfortegnelse, referat af seneste afholdte generalforsamling
samt seneste godkendte regnskab.
Medlemskab kan også gives til detailhandlere, der driver detailhandel med selvstændigt CVR-nummer,
såfremt der ikke forefindes en lokal handelsstandsforening i ansøgerens nærområde.
§ 4.
Medlemmerne, både foreninger og enkeltmedlemmer, betaler et af bestyrelsen nærmere fastsat kontingent.
Bestyrelsen kan indgå særlige kontingentaftaler for foreninger, organisationer og sammenslutninger.
Kontingent opkræves normalt halvårligt forud. Sker indmeldelse senere på året, betales der ikke kontingent
for det halvår, hvori indmeldelsen sker.
§ 5.
Generalforsamlingen er Viborg Egnens Handelsråds øverste myndighed. Ordinær generalforsamling
indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til afholdelse hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelsen, der skal indeholde forslag til dagsorden, sker ved annoncering i en eller flere lokale aviser eller
ved brev eller e-mail til medlemmerne. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang til
generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen, skal være Viborg Egnens Handelsråd i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden skal foreligge til gennemsyn 10 dage før
generalforsamlingen.
Dagsordenen omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens årsberetning
3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår.
4) Gennemgang af budget til godkendelse samt orientering om kontingentfastsættelse.
5) Præsentation af udpegede bestyrelsesmedlemmer
6) Valg af revisor
7) Indkomne forslag
8) Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling, afholdes
senest fire uger efter, at mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsender skriftligt krav herom over for
formanden. På den ekstraordinære generalforsamling kan alene træffes beslutning om forslag, der har
foranlediget dens indkaldelse, eller forslag fra bestyrelsen.
§6
På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har hver medlemsforening 1 stemme pr.
påbegyndt 50 medlemmer. Ved definitionen af medlemmer forstås detailhandlere, der driver detailhandel
med selvstændigt CVRnummer. Intet medlem kan have mere end fire stemmer. Vedtægtsændringer samt
opløsning af forening kræver dog, at 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer for et sådan forslag på
en generalforsamling. Dersom et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke har stemt for forslaget, indkalder
bestyrelsen til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages uanset antallet af fremmødte. Forslaget
kan her vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Der kan på en
generalforsamling stemmes ved fuldmagt. Hver forening kan anvende maksimalt én fuldmagt. I tilfælde af
foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål som defineret af bestyrelsen.
Opløsning af foreningen kan alene vedtages, når dette forudgående har været optaget på dagsordenen.
§7
ViborgEgnens Handelsråd ledes af bestyrelsen. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, idet dog enten formand
eller næstformand skal deltage i møderne. Bestyrelsesmedlemmer kan stemme ved fuldmagt, dog kan hvert
medlem kun medbringe én fuldmagt pr. forening. Bestyrelsen træffer beslutning om alle overordnede
dispositioner, herunder optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom, indgåelse af lejekontrakter m.v.
Bestyrelsen træffer afgørelser i alle spørgsmål mht. fremgangsmåden ved opstilling af kandidater samt
vedrørende gennemførelse af bestyrelsesvalg. Bestyrelsen ansætter og afskediger eventuelle ansatte.
§8
Bestyrelsen består af et antal medlemmer, svarende til antallet af indmeldte
medlemsforeninger justeret for antallet af disses størrelse, jf. §6.
Til repræsentation af medlemmer, der ikke er repræsenteret via en handelsstandsforening, kan disse internt
vælge et bestyrelsesmedlem (når de samlet 15 uafhængige medlemmer, så kan de udpege et
bestyrelsesmedlem fra de uafhængige bestyrelsesmedlemmer). Medlemsforeningerne udpeger selv
repræsentanter til indtrædelse i bestyrelsen af Viborg Egnens Handelsråd. Bestyrelsesmedlemmer indtræder i
bestyrelsen for Viborg Egnens Handelsråd for et år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges af de respektive medlemsforeninger.
I tilfælde af, at en medlemsforening har ændring i medlemsantallet således, at det giver anledning til
ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer i Viborg Egnens Handelsråd, udløses denne korrektion ved
efterfølgende generalforsamling. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal til enhver tid repræsentere
detailhandlen i Viborg Kommune. I tilfælde af vakance udpeger den berørte medlemsforening selv en ny
repræsentant til indtrædelse i bestyrelsen for den resterende valgperiode. Bestyrelsen kan beslutte, at
bestemte personer kan tilforordnes bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
§9

Senest 8 dage efter generalforsamlingen sammentræder bestyrelsen og konstituerer sig med formand og
næstformand. Formands- eller næstformandsposten tilfalder til enhver tid Viborg Handel.
Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden.
Bestyrelsesmøder afholdes på formandens/næstformandens bestemmelse, eller når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Viborg Egnens Handelsråd tegnes af formanden og i dennes fravær
af næstformanden. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningen. Bestyrelsen kan meddele
prokura.
§ 10
Regnskabsåret er kalenderåret.
Bestyrelsen udarbejder budget, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Årsregnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der
vælges for et år ad gangen.
§ 11
Udmeldelse af foreningen skal ske med et varsel på seks måneder til den 31. december.
Bestyrelsen kan, når den finder det påkrævet, og et flertal af bestyrelsen stemmer herfor, udelukke et
medlem af foreningen. Den udelukkede part hardog ret til at få eksklusionen behandlet på førstkommende
generalforsamling. Generalforsamlingens behandling af sagen afgøres ved simpelt stemmeflertal.
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