12-986 LIS

VEDTÆGTER

FOR

EXPAND-BUSINESS
cvr-nr. 35 12 84 68

1.

Navn.

1.1.

Foreningens navn er Expand-Business.

1.2.

Foreningen har hjemsted i Esbjerg.

2.

Formål.

2.1.

Foreningen er en netværksforening, hvis primære formål er at drive netværk af erhvervsdrivende med henblik på at knytte tætte bånd både erhvervsmæssigt og socialt blandt medlemmerne.

3.

Medlemskab

3.1.

Som medlemmer af foreningen optages erhvervsdrivende virksomheder i Esbjerg, Fanø,

Vejen, Varde, Kolding og Billund kommune. Hvert medlem vælger en fast person til at del-

tage på medlemmets vegne og repræsentere medlemmet på møder i foreningen, sociale arrangementer, generalforsamling osv.
3.2.

Medlemmet tilknyttes pr. medlemskab én af grupperne i foreningen.

3.3.

Den enkelte gruppe består af maksimalt 25 faste medlemmer, og der er i den enkelte gruppe brancheeksklusivitet. Der kan således ikke i den enkelte gruppe deltage gæster eller optages medlemmer, der arbejder eller opererer inden for den samme branche som eksiste-

rende medlemmer af den pågældende gruppe, medmindre det eksisterende medlem godkender vedkommendes deltagelse som gæst og/eller optagelse af det nye medlem, og der
ikke er indsigelser fra andre medlemmer jf. pkt. 3.5.

På trods af brancheeksklusiviteten er der mulighed for, at mødelederne for den enkelte
gruppe kan tillade besøg af medlemmer fra de andre grupper 1-2 gange om året.
3.4.

Et potentielt nyt medlem kan deltage som gæst i en gruppe maksimalt 3 gange inden stil-

3.5.

Ved anmodning om medlemskab fra et potentielt medlem, informeres de eksisterende

lingtagen til eventuelt medlemskab.

medlemmer af den pågældende gruppe herom pr. e-mail. De eksisterende medlemmer har

mulighed for at komme med indsigelser mod det pågældende potentielle medlem inden for
en uge.
Modtager bestyrelsen begrundet indsigelse mod godkendelse af det potentielle medlem,

tager bestyrelsen beslutning om, hvorvidt indsigelsen skal tages til efterretning, således at
optagelse af det potentielle medlem afvises.
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3.6.

Medlemskab tegnes ved betaling af kontingent. Medlemmet accepterer ved betaling af kon-

3.7.

Der er mødepligt til møderne i den gruppe, medlemmet er tilknyttet. Mødelederen registre-

tingentet at være forpligtet over for foreningen i henhold til nærværende vedtægter.

rer medlemmernes fremmøde. Er et medlem fraværende til møderne 3 på hinanden følgende gange, retter bestyrelsen henvendelse til medlemmet herom, og medlemmet kan blive
bedt om at udtræde af foreningen. Ved sygdom kan medlemmet beholde sin plads det
igangværende halvår ud samt yderligere et halvår mod betaling.

3.8.

Ét medlemskab berettiger til én stemme på generalforsamlingen.

3.9.

Et medlem kan opsige sit medlemskab med en måneds varsel til den 1. i måneden. Opsigelsen skal ske skriftligt til mødelederen eller bestyrelsen. Der sker ikke tilbagebetaling af
kontingent for den resterende periode.

4.

Kontingent

4.1.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på foreningens generalforsamling.

4.2.

Bestyrelsen fastsætter, hvorvidt kontingentet opkræves månedsvist, kvartalsvist eller halv-

4.3.

Såfremt et medlem ikke betaler sit kontingent senest 30 dage efter modtagelse af faktura,

4.4.

Kontingentet dækker blandt andet morgenmad ved de enkelte møder, sociale arrangemen-

årligt. Kontingentet betales forud.

sker der automatisk udmeldelse af foreningen.

ter, honorar til mødeleder, bestyrelsesmedlemmer og revisor.

5.

Generalforsamling

5.1.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i anliggender vedrørende Expand-Business.

5.2.

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned i Esbjerg kommune. Bestyrelsen informerer pr. e-mail om datoen for generalforsamlingen senest 4 uger
før afholdelse.

5.3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før, generalforsamlingens afholdelse.

5.4.

Til generalforsamlingen indkaldes foreningens medlemmer pr. e-mail med en frist på

mindst 14 dage. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse
samt dagsorden. Emner og forslag, der skal behandles, skal fremgå af indkaldelsen og

dagsordenen. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ligeledes indeholde årsregnskabet samt forslag til budget for det igangværende regnskabsår.
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5.5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Godkendelse af revideret årsregnskab.
4. Mulig decharge til bestyrelsen.

5. Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
7. Valg af revisor.

8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt.
5.6.

Der kan på generalforsamlingen ikke træffes bestemmelse om noget emne, som ikke er
optaget på indkaldelsen og dagsordenen, medmindre samtlige medlemmer af foreningen er
repræsenteret og godkender, at emnet behandles.

5.7.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle
spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultater.

5.8.

Der skrives referat fra generalforsamlingen. Dette underskrives af dirigenten og formanden
for bestyrelsen før efterfølgende fremsendelse til medlemmerne pr. e-mail senest 4 uger
efter generalforsamlingens afholdelse.

5.9.

Såfremt et medlem ikke selv er i stand til at møde til generalforsamling, kan medlemmet

skriftligt give et andet medlem fuldmagt til at stemme på vedkommendes vegne på generalforsamlingen.

5.10.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra

vedtægtsændringer jf. pkt. 14, opløsning af foreningen jf. pkt. 15, eksklusion af medlemmer og afholdelse af usædvanlige og væsentlige arrangementer, hvortil der kræves et flertal
på 2/3 af de stemmeberettigede.

Er mindre end 2/3 af de stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, men mindst 2/3
af de fremmødte stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, hvor
forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
5.11.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når
mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.
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6.

Bestyrelse.

6.1.

Ledelsen af foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemsrepræsentanter af foreningen valgt på generalforsamlingen samt 1-2 suppleanter.

6.2.

Valgperiode for bestyrelsen er 2 år, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne som
udgangspunkt er på valg hvert år.

I tilfælde af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer er der ved 5 bestyrelsesmedlemmer henholdsvis 2 medlemmer på valg det ene år og 3 medlemmer det efterfølgende år og ved 3

bestyrelsesmedlemmer henholdsvis 1 medlem det ene år og 2 medlemmer det efterfølgende år.
6.3.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og en

6.4.

Bestyrelsen indkaldes af formanden, så ofte anledning forefindes, samt når et bestyrelses-

kasserer. Et bestyrelsesmedlem kan ikke både være formand og kasserer.

medlem begærer det. Økonomi og kontoudtog skal altid være et punkt på dagsordenen til
bestyrelsesmøder, og bestyrelsen fører et forsvarligt regnskab.

6.5.

Beslutninger træffes i bestyrelsen ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens

stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

6.6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf blandt andet skal fremgå bestyrel-

sens interne regler for at indgå aftaler på foreningens vegne samt kontrolforanstaltninger i
forhold til overførsler og hævning på bankkonto o.l.

Når der sker ændringer i bestyrelsens forretningsorden, udsendes den reviderede forretningsorden pr. e-mail til medlemmerne til orientering.
6.7.

Bestyrelsesmedlemmerne samt suppleanter modtager honorar jf. det på generalforsamlin-

6.8.

Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af foreningen.

6.9.

Er alle suppleanter i løbet af en valgperiode blevet fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer på

gen vedtagne budget.

grund af bestyrelsesmedlemmers udtræden, skal bestyrelsen hurtigst muligt indkalde til
ekstraordinær generalforsamling til valg af nye medlemmer/suppleanter.

7.

Tegningsregel.

7.1.

Foreningen tegnes som udgangspunkt af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen.
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7.2.

Bestyrelsen kan i sin forretningsorden fastlægge interne regler for indgåelse af aftaler samt

8.

Mødeafholdelse og –ledelse.

8.1.

Bestyrelsen ansætter en mødeleder til den enkelte gruppe. Mødelederen kan være medlem i

betaling af udeståender på foreningens vegne.

en gruppe, men der er også mulighed for ansættelse af en ekstern mødeleder.
8.2.

Bestyrelsen fastlægger, evt. i samarbejde med mødelederne, retningslinjer for mødeafhol-

8.3.

Der afholdes møde i den enkelte gruppe hver anden uge i lige uger om morgenen af ca. 2

delse og –ledelse, således at den overordnede struktur er den samme i alle grupper.

timers varighed – dog undtaget i ugerne, 28, 30 og 52 samt i forbindelse med helligdage.
Mødet kan afholdes som virksomhedsbesøg.

8.4.

Mødelederen indkalder skriftligt medlemmerne af den enkelte gruppe senest 5 dage før

afholdelse af mødet. Indkaldelse indeholder dagsorden for mødet. Dagsorden udarbejdes i
samarbejde med bestyrelsen.

8.5.

Medlemmer, der ikke kan deltage i et møde, SKAL melde afbud til mødelederen senest 2

8.6.

Mødelederen aflønnes i henhold til aftale med bestyrelsen.

9.

Fortrolighed.

9.1.

Medlemmerne forpligter sig til at udvise fuld diskretion og fortrolighed med alle oplysnin-

9.2.

Såfremt det konstateres, at et medlem ikke overholder nærværende pligt til diskretion og

9.3.

Pligten til diskretion og fortrolighed er ikke tidsbegrænset, og medlemmerne er fortsat

dage før.

ger, som de måtte erfare om de øvrige medlemmer i foreningen.

fortrolighed, kan dette føre til øjeblikkelig eksklusion af foreningen.

bundet heraf efter udtræden af foreningen.

10.

Midler og hæftelse.

10.1.

Foreningens midler hidrører fra medlemskontingenter.

10.2.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue; ikke hverken medlemmer
eller enkeltpersoner.
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11.

Budget.

11.1.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget over foreningens forventede indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Budgettet godkendes på generalforsamlingen.

12.

Regnskab og revision

12.1.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

12.2.

Regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Genvalg kan finde sted.

12.3.

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver

12.4.

Revisor skal i forbindelse med sin revision undersøge, om forretningsgangen er betryggen-

12.5.

Revisor honoreres for det udførte arbejde.

13.

Misligholdelse.

13.1.

Såfremt et medlem gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser over for

oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

de og i sin beretning om årsregnskabet angive dette.

foreningen i henhold til vedtægterne, herunder ved undladelse af betaling af kontingent eller ved ikke at efterkomme påbud fra bestyrelsen, kan bestyrelsen forlange, at medlemmet
udtræder af foreningen.

13.2.

Medlemmets gæld til foreningen består, selvom medlemmet udtræder eller bliver eksklude-

14.

Vedtægtsændringer.

14.1.

Ændringer af vedtægterne kræver kvalificeret flertal på generalforsamlingen jf. pkt. 5.10.

14.2.

Ændringsforslag skal fremgå af dagsordenen for generalforsamlingen.

15.

Opløsning af foreningen

15.1.

Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt

ret.

generalforsamling, hvortil foreningens medlemmer pr. e-mail indkaldes med mindst 3
ugers varsel.

15.2.

Til forslagets vedtagelse kræves kvalificeret flertal på generalforsamlingen jf. pkt. 5.10.
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15.3.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler tildeles et godgørende formål.

16.

Tvister

16.1.

Værneting for alle tvister relateret til foreningen er Retten i Esbjerg.

16.2.

Sager, der udspringer af tvister mellem foreningen og et eller flere medlemmer, kan anlægges af foreningen eller ethvert medlem på foreningens vegne.

********

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 13. juni 2019.

Dirigent

Formand
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