Vedtægter
for
Grenaa Handelsstandsforening af 1876
Navn:
§1
Foreningens navn er: Grenaa Handelsstandsforening af 11. januar 1876. Foreningen vil
registrere brugernavnet:
Handel Grenaa.
Hjemsted:
§2
Foreningens hjemsted er Norddjurs Kommune.
Formål:
§3
Foreningens formål er:
- At fremme udviklingen og synliggørelsen af detail-, service- og fremstillingsvirks o mheder i hele Grenaa by gennem attraktiv markedsføring og ved anvendelse a f e t h ø jt
serviceniveau.
- At skabe videns udveksling ved kurser og konferencer om moderne markedsførin gs strategier og marketingsvirkemidler.
- At styrke og påvirke udviklingen indenfor foreningens interesseområder i Gre n a a o g
på Djursland ved målrettet internt samarbejde samt direkte kommunikation til aktuelle
beslutningstagere.
- At styrke samarbejdet mellem handelsrelaterede uddannelses institutioner og lignende med henblik på at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø.
Medlemskab:
§4
Stk. 1 Medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan primært optages virksomheder indenfor detailhandel, servicevirksomhed samt fremstillingsvirksomhed i Grenaa og omegn, d e r ø n ske r
at støtte foreningens formål.
Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at virksomheder indenfor detailh a nd el, s e rvice virksomhed samt fremstillingsvirksomhed med en relevant tilknytning til Gre n a a e lle r
omegn, der kan bidrage til at styrke foreningens formål, kan optages.
Medlemskabets ikrafttræden fastsættes endeligt af bestyrelsen under h e n sy n t il fo reningens aktiviteter. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse, såfremt bestyrelsen skøn ner at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virks o mh e d e lle r
såfremt det ikke skønnes at optagelsen vil gavne foreningens formål.
Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere et medlem, såfremt bestyrelsen vurderer at
medlemmet ikke virker til at fremme foreningens formål og aktiviteter, eller medlem-
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met ikke har betalt kontingent senest 2 måneder efter rette forfaldstidspunkt/betalingstidspunkt.
Et sådan medlem kan få bestyrelsens beslutning indbragt for generalforsamlingen.
Stk. 2 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Udmeldelse af foreningen skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Bestyrelsen kan beslutte, at dispensere fra ovennævnte frist efter ansøgning fra me d lemmet.
Kontingentindbetalinger refunderes ikke.
§5
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for medlemskab af passive medlemmer
samt æresmedlemmer og lignende.
§6
Foreningen fører et kartotek over foreningens medlemmer.
Kontingent:
§7
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kontingentindbetalinger, idet kontingen tet dog betales halvårsvis forud.
Kontingentets størrelse medtages på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan indstille, at kontingent størrelsen gradueres efter medlemskategori.
Generalforsamling:
§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen sker enten ved fremsendelse af alm. brev eller mail til medlemmerne
eller ved bekendtgørelse i dagblade
eller områdets ugeaviser.
Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Vedtagelse af kontingenter
8. Vedtagelse af budget
9. Valg af revisorer
10. Evt. uddeling af priser og legater
11. Eventuelt
Dirigenten afgør hvorvidt det måtte være nødvendigt med skriftelig afstemning.

Sagsnummer
590-032007-G
Side 2 af 6

§9
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen til vedtagelse, skal fremse nd es t il
bestyrelsen senest 8 dage
forinden generalforsamlingens afholdelse.
Forslaget skal afleveres direkte fra forslagsstilleren direkte til formanden.
§10
Alle beslutninger på generalforsamlingen kræver, at mindst halvdelen af de fremmødte
stemmer godkender forslaget, dog således ati tilfælde af stemmelighed bortfalder fo rslaget.
Til ændring af nærværende vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af foreningens me d lemmer stemmer for forslaget om vedtægtsændring.
Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamling en
indkaldes til en ny generalforsamling. Såfremt 2/3 af de fremmødte foreningsmedlemmer herefter stemmer for forslaget er forslaget om vedtægtsændringer vedtaget.
Foreningens bestyrelse skal sørge for, at der udarbejdes skriftelige referater, der indeholder de vedtagelser og drøftelser, der føres på generalforsamlingen.
§11
På generalforsamlingen har alene medlemmer med gyldigt medlemskab stemmeret.
Der kan stemmes ved fuldmagt, idet 1 person kan være indehaver af 1 fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling:
§12
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når et me d le m a f b e styrelsen, foreningens revisor eller når mindst 10 medlemmer skriftligt an mo d e r h e rom. Den, der fremsætter begæring om indkaldelse skal samtidig
angive sine punkter til dagsordnen. Ekstraordinær generalforsamling skal afvikle s s e nest 6 uger efter modtagelse af begæring.
Foreningsledelse:
§13
Foreningens ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges normalt på den ordinære generalforsamling og konstituerer sig
snarest herefter.
Bestyrelsen vælges for to år af gangen, således at 4 personer er på valg i lige årstal og
således at 3 personer er på valg i ulige årstal.
Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med de for foreningen
gældende formål samt i øvrigt, at foreningen drives i overensstemmelse med den til
enhver tid gældende lovgivning.
Eventuelle vederlag til bestyrelsen kan alene vedtages på generalfo rs amlin g en e ft er
indstilling fra den fungerende bestyrelse.
Bestyrelsessuppleanter:
§14
På generalforsamlingen vælges herudover 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges fo r é t
år af gangen. Den suppleant, der modtager flest stemmer er førstesuppleant.
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Udvalg:
§15
Bestyrelsen kan nedsætte både stående, ad-hoc-udvalg til varetagelse af fore n in gen s
interesser. De pågældende adhoc udvalg kan beklædes af et mindretal af personer,
der ikke behøver medlemskab af foreningen.
Beslutninger:
§16
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 4 medlemmer er tilsted e , h e ru n d er
enten formanden eller næstformanden. Afgørelser, der sættes under afstemning, træffes ved simpel stemmeflertal.
Forretningsorden:
§17
Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, der skal danne grundlag for best yrelsens møder.
Handelschef:
§18
Bestyrelsen kan ansætte en handelschef eller handelsdirektør til varetagelse af foreningens aktiviteter. Handelschefens nærmere ansættelsesvilkår samt jobbe skrive lse
fastsættes af bestyrelsen, herunder handelschefens legitimation samt interne b e myn digelse.
Handelschefens indtager som udgangspunkt en selskabsretlig direktør status.
Hæftelse:
§19
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Tegningsret:
§20
Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller n æs t fo rma nden skal være det ene medlem.
Bestyrelsen kan meddele formanden en stående fuldmagt i henhold til skriftlig aftale.
Bemyndigelse kan delegeres til handelschefen.
Bemyndigelse kan undtagelsesvis delegeres til andre i henhold til skriftlig fuldmagt.

Revision:
§21
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer blandt foreningens medlemmer. Revisorerne er valgt for ét år af gangen.
Der vælges tillige revisorsuppleant, som tillige vælges for ét år.
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§22
Regnskabet skal opfylde de i Årsregnskabsloven fastsatte minimumskrav samt i ø vrig t
være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende etiske regnskabsnormer.
Revisorernes revisionspåtegning skal tillige opfylde minimumskravene samt i øvrigt
udtale sig om, hvorvidt evt. private og offentlige støttemidler er anvendt til formålet.
Regnskab:
§23
Foreningens regnskab løber fra den 01.01 til den 31.12
Regnskabet skal afsluttes således, at dette kan forelægges bestyrelsen til foreløbig
godkendelse senest 14 dage forinden generalforsamlingen.
Opløsning:
§24
Opløsning af foreningen kan alene vedtages på generalforsamling.
Til vedtagelse af opløsning kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Tillige kræves, at 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt forslaget vedtages, men 2/3 af foreningens medlemmer ikke er tilst e d e , in d kalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag om foreningens
opløsning kan vedtages, såfremt 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.
Ved eventuel opløsning skal foreningens formue overgå til anden foren in g e ller t il e t
eller flere legater, som uddeles til personer eller institutioner, der på særlig må d e s ø ger at fremme nærværende forenings formål. Norddjurs Kommunes byråd fast læg g er
de nærmere regler for legaternes administration.
Uddannelsesfonden:
§25
Grenaa Handelsstandsforenings uddannelsesfond består af Grenaa Ha n de lst an dsfo rening Understøttelsesfond.
Uddannelsesfonden tilhører Grenaa Handelsstandsforening, men der aflægges særskilt
regnskab på generalforsamlingen.
Fondens midler anvendes til dygtiggørelse og efteruddannels e a f h a n d elsst an ds foreningens medlemmer eller deres ansatte.
Midlerne kan tillige anvendes til understøttelse af foreningsmedlemmer og disses enker
eller børn.
H.P. Rosenvinges Legatadministreres efter samme regler i henhold til legatets fundats,
skønt legatet er et selvstændigt legat.
Legat:
§26
Grenaa Handelsstandsforenings Handelsskolelegat udspringer af foreningen s fo rmu e ,
men er undergivet et selvstændigt regnskab.
Legatets midler udspringer af Axel Hammelevs Mindepræmie, A. Dyhr Nielsens 4 0 å rs
jubilæumslegat, Grenaa Kulkompagni’s Handelsskolelegat, Grosserer N.C . Kjø lh e d e s
Handelsskolelegat, Isenkræmmer N. Poulsens og Hustrus Legat, Købmand Edward
Hansens Legat, Isenkræmmer C.F. Ehrenreichs Legat samt overførte mid ler fra
understøttelsesfonden.
Handelsskolelegatets formue skal udgøre mindst kr. 250.000.
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Formuen forøges ved henlæggelse af halvdelen af afkastet. Af den resterende h alvd el
uddeles årligt et eller flere legater til en eller flere personer, der afslutter elle r h a r a fsluttet eksamen på Grenaa Handelsskole.
Handelsstandsforeningens bestyrelse eller en særlig nedsat legatkomite træffer beslutning om legaternes uddeling.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. marts 2020

Torben Johansen

Henning Meisler

Henrik Sørensen

Martin Nielsen

Jesper Mortensen

Elin L. Andersen

Lise Kristensen
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