
VEDTÆGTER 

For 

Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening 

 

§ 1 

Foreningens navn er: Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening 

Foreningens hjemsted er: Store Heddinge og dens adresse er formandens. 

 

§ 2 

            Foreningens formål er: 

a) At virke til fremme af erhvervslivet i Store Heddinge, inden for handel, industri, 

transport og dermed forbundne erhverv og lignende samt at varetage 

medlemmernes erhvervsøkonomiske interesser og rettigheder, samt at fremme 

kulturelle indslag der kan øge interessen for Store Heddinge. 

b) At virke til fremme af bylivet i Store Heddinge inden for kultur og fritid. 

 

§ 3 

Til opfyldelse af foreningens formål skal bestyrelsen søge gennemført en juleudsmykning, som det 

gennem de senere år har været praktiseret. 

Omkostningerne herved afholdes af foreningens medlemmer. 

Det enkelte medlems andel fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til det enkelte medlems 

forretnings størrelse, beliggenhed og de relevante forhold. 

 

§ 4 

Som medlem af Store Heddinge Borger og Handelsstandsforening kan optages 

a) Alle, hvis interesse skønnes knyttet til Store Heddinge jf. §2 

 

 

 

 

 



§ 5 

Anmodning om optagelse rettes skrifteligt til bestyrelsen, der træffer afgørelsen om optagelse. 

Afstår bestyrelsen anmodning om optagelse, kan vedkommende forlange afgørelsen forelagt på 

førstkommende generalforsamling. 

 

§ 6 

 

Udmeldelse af foreningen sker ved skiftelig meddelelse til bestyrelsens formand med mindst én 

måneds varsel til regnskabsårets udløb. 

 

§ 7 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

§ 8 

Det årlige medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra 

bestyrelsen. 

 

§ 8.A. 

Såfremt et medlem er i restance med 1 års kontingent eller mere, er bestyrelsen efter forgæves 

påkravsskrivelse bemyndiget til, med simpelt flertal og de fremmødte jf. dog § 10 stk. 2. til at 

ekskludere medlemmet fra foreningen. 

Genindtræden kan herefter først finde sted, hvis alle restancer og evt. omkostninger i forbindelse 

hermed er berigtiget. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 9 

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på den 

ordinære generalforsamling.  

Ved 5 medlemmer skal de 3 af dem, heraf formanden, være erhvervsdrivende i Store Heddinge. Af 

bestyrelsen afgår ulige årstal 2 medlemmer og i lige årstal 3 medlemmer. 

Ved 7 medlemmer skal de 4 af dem, heraf formanden, være erhvervsdrivende i Store Heddinge. Af 

bestyrelsen afgår ulige årstal 3 medlemmer og i lige årstal 4 medlemmer. 

Valget er gældende for 2 år. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. 

 

§ 10 

Bestyrelsen repræsenterer handelsstandsforeningen i alle forhold. Henvendelser til foreningen 

rettes til formanden. Bestyrelsen fører protokol over sine møder, hvoraf bestyrelsens beslutninger 

fremgår. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed 

er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen administrerer foreningens indtægter og formue under ansvar overfor 

generalforsamlingen. 

 

§ 11 

 

Store Heddinge Handelsstandsforening tegnes af formanden i forening med mindst et 

bestyrelsesmedlem. 

På foreningens konti kan formand og kasserer disponere hver for sig. 

 

 

 

 

 

 



§ 12 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der møder. 

Hvert medlem i henhold til § 4, det være sig erhvervsdrivende, selskaber eller andre, har kun én 

stemme. 

Medlemmerne kan stemme ved fuldmagt, dog kan et medlem højest afgive 3 stemmer. 

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer, der ikke er kontingentrestance. 

 

§ 13 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 8 

dages varsel og maksimalt 4 ugers varsel med avertering i et lokalt blad eller skriftlig meddelelse til 

medlemmerne med dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Forsalg fra bestyrelsen eller medlemmer 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelle suppleanter 

7. Valg af revisor og eventuelt 1 suppleant 

8. Eventuelt 

På generalforsamlingen vælges så vidt muligt en bestyrelsessuppleant og en revisor suppleant. 

Valget er gældende for 1 år ad gangen. 

 

§ 14 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til 

formanden senest 14 dage før. 

 

§ 15 

Ekstraordinær generalforsamling kan kun afholdes efter vedtagelse i bestyrelsen eller ved, at 

mindst 15 af foreningens medlemmer indsender motiveret begæring herom til formanden. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker hurtigst muligt og med samme varsel og på 

samme måde, som for en ordinær generalforsamling. 

 



§ 16 

Ændringer i lovene, kan kun foretages, når forslag herom har været optaget på dagsorden til en 

generalforsamling, og en vedtagelse kræver altid, at mindst ¾ af de fremmødte medlemmer 

stemmer derfor. 

 

§ 17 

Foreningens ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor 2/3 af 

alle medlemmer er til stede og ¾ af disse stemmer derfor. 

Måtte der ved en til foreningens opløsning indkaldt generalforsamling ikke være mødt et 

tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal holdes inden 4 uger 

og med et varsel på mindst 8 dage på samme måde som i § 13 anført, hvor en beslutning om 

foreningens oplæsning kan ske med 2/3´s flertal. 

Den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens opløsning, træffer også beslutning 

om hvorledes foreningens midler skal anvendes. 

 

§18 

Ved afstemning er det de primært berørte der har stemmeretten. 

 

 

 

Store Heddinge den 21. maj 2014 

 

 

___________________________________ 

Tim Warner Olesen, Formand og dirigent 

 

Thomas Elberg Rikke Larsen  Winni Ringsmose 

 

 

Tina Ringsmose Jeanette Vestergaard Morten Pedersen 


