
 

Hashøj Erhvervsnetværk 
 

Vedtægter 
 

§ 1. 

Foreningens navn er ”Hashøj– erhvervsnetværk” og netværkets geografiske dækningsområde er den gamle 

Hashøj Kommune i Slagelse Kommune. 
 

§ 2. 

Det er foreningens formål at synliggøre erhvervslivet i området som helhed, samt gøre det kendt og 

attraktivt. Endvidere at udbygge netværk mellem virksomhederne i området, understøtte 

samarbejdsrelationer hvor dette er hensigtsmæssigt, samt tage initiativ til udviklingsprojekter og andre 

erhvervsfremmende aktiviteter, der gavner det samlede område og erhvervet. 

Foreningens formål er endvidere – på vegne af medlemmerne – at være en organisation, der kan udtale sig 

på medlemmernes vegne i sager, der vedrører erhvervslivet. 

§ 3. 

Som medlem kan optages enhver virksomhed der har aktiviteter i lokalområdet eller personer der på anden 

måde har relationer til erhvervslivet der. 

Bestyrelsen kan endvidere optage medlemmer efter konkret ansøgning. 

Tidligere erhvervsaktive kan optages som passive medlemmer. 

§ 4. 

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende år. 

Kontingentet forfalder til betaling i januar og skal være betalt inden en måned. 

Stemmeret fortabes hvis kontingent ikke er rettidigt indbetalt. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Medlemskab er bindende for 1 år. 

Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til den 31/12. 
 

§ 5. 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt, inden udgangen af april og indkaldes med mindst 2 ugers 

varsel per mail. 

Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde mindst 10 dage før 

generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, undtagen i tilfælde af 
vedtægtsændringer og forslag om foreningens opløsning. 

Bortset fra de to sidstnævnte tilfælde afgøres alle andre forslag ved simpelt flertal. 

Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kræves at halvdelen af medlemmerne er 

til stede og vedtager forslaget med ¾ af de afgivne stemmer. 

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget, 

indvarsles en ny generalforsamling inden 8 dage, hvor vedtægtsændringerne eller opløsning af foreningen 

kan vedtages med ¾ af de fremmødte medlemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.



 

§ 6. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 
 

1.   Valg af dirigent 

2.   Valg af stemmetællere 

3.   bestyrelsens beretning 

4.   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år 

5.   Indkomne forslag 

6.   Fastlæggelse af kontingent 

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8.   valg af 2 suppleanter 

9.   Valg af revisor 

10. Eventuelt 
 

 
 
 
 

§ 7. 

Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer samt 1 - 2 suppleanter, der alle vælges på generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 

1-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år og 2-3 på lige år. 

1-2 suppleanter og 1 revisor vælges hvert år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen fastlægger strategi og handlingsplan, ligesom denne kan nedsætte udvalg til varetagelse af 

særlige opgaver. 

Formanden leder møderne. 
 

§ 8. Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Således vedtaget den 19. juni 2017 


