Paragraf 1
Foreningens navn er Tuse Næs Erhvervsforening.

Paragraf 2
Foreningens formål er at virke for samling og sammenhold mellem de erhvervsdrivende på Tuse Næs, at varetage deres
interesser overfor myndigheder og lign., samt at afholde møder og sammenkomster m.v. og udbrede kendskab til
egnens erhvervsliv i samarbejde med Tuse Næs Beboerforening.

Paragraf 3
§ 3.0 Som medlemmer kan optages erhvervsdrivende på Tuse Næs, og repræsentanter for disse, endvidere
repræsentanter for firmaer på Tuse Næs der driver deres virksomhed som et udsalg, afdeling eller filial af firma, der har
hovedsæde andet sted.
§ 3.1 Som medlemmer uden stemmeret kan optages andre erhvervsdrivende, som har interesse i en positiv udvikling på
Tuse Næs, disse virksomheder vil blive medtages i Tuse Næs Erhvervsforenings erhervsregister, ligesom de har ret til i
deres annoncering, at udmelde, at de støtter Tuse Næs Erhvervsforenings med anvendelse af foreningens logo.
Kontingent for disse medlemmer vil være 25 % højere end normalt kontingent.
§ 3.2 Indmeldelse sker til bestyrelsen, og hvert nyt medlems optagelse skal godkendes ved førstkommende
bestyrelsesmøde. Nye medlemmers optagelse meddeles ved hvert års generalforsamling.
§ 3.3 Medlemmer, der ikke længere er erhvervsdrivende, kan vedblive som passive medlemmer, hvorved de som tak for
deres virke i Tuse Næs Erhvervsforening bevarer deres tilknytning til denne.
Kontingent for disse medlemmer vil være 50 % af normalt kontingent, og medlemmerne har stemmeret ved
generalforsamlingen.
§ 3.4 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne personer, der har gjort en særlig indsats for Tuse Næs
Erhvervsforening, til Æresmedlemmer af foreningen.
Kontingent for disse medlemmer er gratis, og de har ingen stemmeret.
Kontingentet for medlemmer § 3.0 + 3.1 + 3.3 fastsættes efter § 5.4

Paragraf 4
Foreningens regnskabsår er 01.01. - 31.12. (kalenderåret).
Kontingentets mindstestørrelse fastsættes på hvert års generalforsamling.
Medlemskontingent erlægges senest 30 dage efter udsendelse af opkrævning.
Kontingent betales for hele det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted. Et års kontingentrestance medfører tab af
medlemskab, jvf. paragraf9.
Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af foreningens vedtægter.
Dette udleveres også på anmodning.

fortsættes…

Paragraf 5
Ordinær generalforsamling afholdes i marts efter indkaldelse i Tuse Næs Bladet, evt. dagspressen, mindst 14 dage forud
for generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg i henhold til vedtægternes paragraf6.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 10 dag forud for
generalforsamlingens afholdelse.

Paragraf 6
Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, disse
medlemmer kan kun vælges mellem de medlemmer, der er omtalt i paragraf 3.0.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær, og udpeger kasserer.
Første år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg ved lodtrækning, næste år de øvrige 3 på valg, og så fremdeles.
Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for et år ad gangen. Endvidere vælges 2 revisorer, hvoraf en er på valg hvert
år, første gang ved lodtrækning.
Alle valg på generalforsamlingen foretages skriftligt såfremt blot 3 medlemmer kræver dette. Valgene afgøres ved
simpelt stemme flertal.
Ved stemmeafgivning kan enhver erhvervsdrivende eller repræsentant for firmaet afgive stemme.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. en fuldmagt pr. medlem.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Paragraf 7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes - med en uges indvarsling - når bestyrelsen finder det fornødent, eller senest
3 uger efter, at mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter motiveret, skriftligt ønske herom til bestyrelsen.

Paragraf 8
Vedtægtsændringer kan kun foretages med generalforsamlingens godkendelse, og kun når mindst 2/3 af medlemmerne
er tilstede ved afstemningen.
Afgørelse træffes ved simpelt flertal. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, afholdes ekstraordinær
generalforsamling tidligst 14 dage efter. Afgørelse på denne generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal,
uanset de fremmødtes antal.

Paragraf 9
Bestyrelsen tegner foreningen. Den kan på foreningens vegne optage lån eller kreditter i pengeinstitutter for indtil kr.
20.000,-. Eventuelle yderligere lånoptagelser, pantsætning, køb og salg af fast ejendom skal godkendes af
generalforsamlingen. Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for indgåede forpligtelser, dog max. kr. 1.000,- pr.
medlem.

Paragraf 10
Foreningens ophør kan ikke finde sted, så længe den har mindst 15 medlemmer.
Udmeldelse kan ske på ethvert tidspunkt, skriftligt til bestyrelsen, uden krav på tilbagebetaling af kontingent. Et
udmeldt medlem hæfter, jvf. paragraf 9, for indgåede forpligtelser, der er indgået forinden udmeldelse finder sted.
Foreningens midler ved evt. opløsning af foreningen anvendes til almennyttigt formål.
Ved foreningens ophør skal dette godkendes på generalforsamlingen jvf. paragraf 8

Således vedtaget d. 26. august 1987
Ændring af Paragraf 3 og 6 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 25. april 2007

