Navn og formål

§ 1.
Foreningens navn er ”Foreningen Nakskov Handel og Erhverv”.
Den er stiftet den 23. november 1877 i Nakskov.
Foreningens hjemsted er Lolland Kommune.
§ 2.
Foreningens formål er:
a. at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser og styrke sammenholdet i Nakskov og på
Vestlolland samt udvikle landsdelen til et godt sted at bo og drive virksomhed.
b. at virke til fremme for handel, industri, skibsfart og dermed forbundne interesser indenfor andre
erhverv såvel i almindelighed som i særdeleshed i Nakskov og på Vestlolland.
c. at medvirke til opretholdelse af erhvervsuddannelser i
landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland
Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond.

Medlemmer
§ 3.
Medlemmer kan rekrutteres blandt handlende og øvrige erhvervsdrivende i Nakskov og på Vestlolland, der
falder ind under nedennævnte kategorier:
a.

selvstændige erhvervsdrivende

b.

handlende med fast forretningssted

c.

håndværks- og industrivirksomheder

d.

liberale erhverv

e.

personer i overordnede stillinger i virksomheder der

dækker de under § 3 nævnte erhverv
§ 4.
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsens formand.
Optagelse finder sted, når bestyrelsens flertal stemmer derfor.
Såfremt bestyrelsen afstår optagelse, kan afgørelsen af ethvert medlem kræves forelagt til
førstkommende generalforsamlings-beslutning.

Medlemskabet kan være personligt - eller det kan etableres for virksomheden.
Såfremt det sidstnævnte er tilfældet, kan én person repræsentere virksomheden med stemmeret.
Det er muligt for virksomheder at indmelde flere personer i foreningen til et reduceret kontingent - men
med fuld stemmeret.
Intet medlem hæfter for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 5.
Opfylder et medlem efter bestyrelsens skøn ikke længere de i § 3 angivne betingelser for adgangen til at
være medlem, eller er et medlem mere end seks måneder i kontingentrestance, ophører medlemskabet.
Mener et medlem sig udelukket på forkert grundlag, kan bestyrelsens afgørelse af medlemmet kræves
forelagt til førstkommende generalforsamlings beslutning.
Bestyrelsen kan tilstå medlemmer, der ophører med at drive selvstændig næring eller fratræder en
lederstilling, ret til fortsat medlemskab.

Bestyrelse
§ 6.

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på minimum 5 eller højest 7 medlemmer, der vælges
på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.
Halvdelen af medlemmerne afgår hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen bør så vidt muligt repræsentere de i § 3 anførte kategorier.

§ 7.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand for ét år ad gangen.
Formanden, eller ved hans forfald næstformanden, sammenkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder
det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsens øvrige medlemmer opfordrer ham dertil under opgivelse
af forhandlingsemner.
Der fordres mindst tre bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse for at tage gyldig beslutning. Alle sager
afgøres ved afstemning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i hans
fravær næstformandens - stemme udslaget.

§ 8.

Det påhviler bestyrelsen at repræsentere foreningen samt at modtage og besvare enhver til foreningen
rettet henvendelse eller forespørgsel fra myndigheder, organisationer eller private.
Bestyrelsen er berettiget og bemyndiget til at udtale sig og handle i foreningens navn, derunder også med
hensyn til afgivelse af responsa eller tilsvarende udtalelser.

§ 9.

Enhver henvendelse til foreningen modtages af formanden, som leder bestyrelsesmøderne, udfører de
tagne beslutninger og udfærdiger de vedtagne skrivelser, erklæringer med videre.
Formanden aflægger på den ordinære generalforsamling beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne regnskabsår.

§ 10.

Foreningen tegnes i almindelighed af formanden i forening med mindst et bestyrelsesmedlem.

§ 11.

Over bestyrelsens møder føres en protokol, godkendes og underskrives af bestyrelsen på det efterfølgende
bestyrelsesmøde. Over generalforsamlinger føres ligeledes en protokol, der underskrives af referent og
dirigent.

Økonomi, regnskab og revision
§ 12.

Medlemmerne erlægger et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet opkræves hvert kvartal forud. Vedtagne kontingentsatser træder i kraft ved førstkommende
opkrævning efter vedtagelsen.
Bestyrelsen kan, helt eller delvist og i særlige tilfælde, bevillige kontingentfrihed.
Passivt medlemsskab kan opnås af tidligere medlemmer af Nakskov Handel & Erhverv. Medlemsskabet
giver ikke stemmeret og kontingentet opkræves helårligt.
Kontingentet fastsættes ligeledes på den årlige generalforsamling.

§ 13.

Foreningens regnskab føres af en kasserer, der vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad
gangen.
Regnskaberne for de af foreningen administrerede legater kan udarbejdes af et medlem af bestyrelsen.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Årsregnskabet skal udarbejdes inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 14.

Bestyrelsen har ansvaret for en forsvarlig anbringelse af foreningens midler.
Foreningens midler skal så vidt muligt forsynes med prohibitivpåtetegning med oplysning om
dispositionsretten.

§ 15.

Med de begrænsninger, der gælder for foreningens stam-kapital, disponerer bestyrelsen frit over
foreningens indtægter og midler til fremme af foreningens og handelsstandens interesser under ansvar
over for generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan tillægge formanden et vederlag.
Bestyrelsen er ikke bemyndiget til på foreningens vegne at optage lån, foretage pantsætninger eller
afhænde fast ejendom uden generalforsamlingens samtykke.

§ 16.

På den ordinære generalforsamling vælges foreningens medlemmer en statsautoriseret eller registreret
revisor til at revidere foreningens regnskaber. Den generalforsamlingsvalgte revisor skal revidere
regnskabet i overensstemmelse med loven om fonde og visse foreninger.
Den generalforsamlingsvalgte revisor reviderer ligeledes de af foreningen administrerede legater.

Generalforsamlinger
§ 17.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Kun medlemmer er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlinger.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned i Nakskov.
Indkaldelse foretages af bestyrelsen med mindst 7 højest 21 dages varsel ved direkte meddelelse til
medlemmerne eller efter bestyrelsens skøn ved annoncering i lokale dagblade.
Indkaldelse skal indeholde tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen samt de forslag, der foreligger
til behandling.

§ 18.

Generalforsamlinger ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede

årsregnskab. Forelæggelse af årsregnskaber for de af
foreningen administrerede legater og understøttelsesfonden.
4.

Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6.

Valg af medlem til understøttelsesfonden, bestyrelses-

medlem til Lollands Handelsgymnasiums uddannelsesog udviklingsfond.
7.

Valg af kasserer.

8.

Valg af revisor.

9.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

10.

Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

11.

Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst tyve
medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen derom med angivelse af forhandlingsemner.
En sådan generalforsamling indkaldes som anført i § 17.

Afholdes den efter mindst 20 medlemmers begæring, skal bestyrelsen indvarsle senest fire uger efter
modtagelsen af denne.

§ 19.

Til behandling på den ordinære generalforsamling har ethvert medlem ret til at fremkomme med forslag,
der angår foreningens virksomhed og dens formål. Sådanne forslag kan dog kun kræves sat under
afstemning, når de er fremkommet skriftligt til bestyrelsen inden 1. marts.

§ 20.

Generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, ligesom
enhver beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, når intet andet er bestemt i vedtægterne.
Blanke stemmer tæller ikke med som afgivne stemmer.
Stemme kan afgives ved fuldmagt til andet medlem, men hvert medlem kan foruden sig selv kun
repræsentere ét andet medlem.
Enhver afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen, dirigenten eller mindst ti
medlemmer kræver skriftlig
afstemning.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag, medmindre de er af en sådan art, at afgørelse skal træffes.
I så fald skal dirigenten lade sagen afgøre ved skriftlig ny afstemning. Er der herefter påny stemmelighed
gør formandens stemme udslaget.

Foreningen Nakskov Handel og Erhverv - Stamfonden

§ 21.

Stamkapitalen udgøres af de ved salget af foreningens ejendom, handelsskolebygningen, frigjorte midler
og andre hertil overførte beløb.
Stamkapitalen holdes adskilt fra foreningens øvrige formue og anbringes som umyndiges midler.
Af stamkapitalens overskud indgår årligt halvdelen i foreningens drift.
Den anden halvdel deles således, at mindst 50% heraf anvendes til forøgelse af stamkapitalen, 25% overgår
til forøgelse af
Foreningen Nakskov Handel og Erhverv - Understøttelsesfonden, og indtil 25% kan overgå til Selskabet til
Nakskovs Kunstneriske udsmykning.
Forbrug af stamkapitalen samt ændring i fordelingen af renteafkastet kan kun finde sted, når beslutning
herom træffes af en generalforsamling, der er indvarslet og er beslutningsdygtig efter samme regler som
de for foreningens opløsning gældende.
Vedtages foreningens opløsning, overgår stamkapitalens midler til Foreningens Nakskov Handel & Erhverv Understøttelses-fonden.
Vedtægtsændringer
§ 22.
Forslag om ændring i eller tilføjelser til vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for
forslaget.
Hvis der på generalforsamlingen ikke er mødt mindst halvdelen af medlemmerne, men forslaget dog har
opnået to tredjedele af de afgivne stemmer, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med
nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
En sådan ny generalforsamling skal afholdes inden tre uger efter den første og indkaldes med sædvanlig
varsel.
Ændringer og tilføjelser i vedtægterne, som måtte være krævet i medfør af lovgivningen, kan af
bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

Foreningens opløsning
§ 23.

Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling, der er indvarslet med denne sag på dagsordenen, og
hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmer
for opløsningen.
Hvis der på generalforsamlingen ikke er mødt mindst halvdelen af medlemmerne, men dog tre fjerdedele
af de afgivne stemmer har stemt for opløsningen, kan den vedtages på en ny generalforsamling med
nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
En sådan ny generalforsamling skal afholdes inden tre uger efter den første og indkaldes med sædvanlig
varsel.
§ 24.

Vedtages foreningens opløsning, skal dens midler overføres til Foreningen Nakskov Handel og Erhverv Understøttelses-fonden.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. april 2011.

Nakskov, den 5. april 2011

I bestyrelsen:

Klaus Møller

Vagn Hansen

Michael Gullits

Erik Skjødt

Jan Andreassen

Gert Meyer Madsen

Ditte Lykkegaard

Senest forudgående vedtægter med ændringer var af 15. april 1942, 15. august 1966, 17. november 1969,
19. november 1979, 24. november 1986, 11. april 1988, 28. marts 1994, 22. april 2006 og 5. april 2011.

