VEDTÆGTER
for
Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

Sidst revideret april 2013
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§ 1. Navn og hjemsted:
1.1.

Selskabets navn er Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

1.2.

Selskabet er registreret i Erhvervs-og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheder § 1 og medlemmernes / andelshavernes ansvar for virksomhedens drift er begrænset til det
af medlemmerne foretagne indskud i selskabet.

1.3.

Selskabets hjemsted er Ringsted Kommune.

1.4.

Selskabets adresse er Ringsted Kommunes hovedadresse.

§ 2. Formål:
2.1.

Ringsted Erhvervsforum er en selvstændig paraplyorganisation for erhvervslivet i Ringsted, der faciliterer aktiviteter til inspiration for og udvikling af medlemmernes virksomheder og som via dialog med
Ringsted Kommune og andre erhvervsfremmeaktører understøtter erhvervsudviklingen i Ringsted.
Der tilsikres en åben og konstruktiv dialog mellem Ringsted Kommunes kommunalbestyrelse og erhvervslivet i Ringsted.

§ 3. Organisation:
3.1.

Selskabets generalforsamling vælger en bestyrelse, der skal bestå af 5 medlemmer.

3.2.

Bestyrelsen udgør selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen støttes af en sekretariatsfunktion. Ringsted
Kommune forestår sekretariatsfunktionen uden udgift for Ringsted Erhvervsforum.

3.3.

Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte en række koordinationsgrupper, netværk eller lignende, der
enten er tema-, branche- eller projektorienterede. Disse grupper eller netværk kan arbejde med virksomhedsudvikling på tværs af deltagerne, udarbejde debatoplæg eller fremkomme med konkrete forslag til erhvervspolitiske tiltag eller pege på andre indsatsområder, som vil kunne styrke Ringsted
Kommune i almindelighed og erhvervslivet i Ringsted Kommune i særdeleshed.

3.4.

Forslag til etablering af en aktivitet (gruppe, netværk eller lignende) forelægges for bestyrelsen af
initiativtagerne. Initiativtagerne formulerer en målsætning og en handlingsplan, som skal udgøre
grundlaget for gruppens eller netværkets arbejde. Bestyrelsen træffer beslutning om igangsættelse af
aktiviteterne.

3.5.

Grupper, netværk eller lignende udarbejder et budget for de omkostninger, der vil være forbundet
med arbejdet, og bestyrelsen træffer afgørelse om, på hvilken måde det pågældende arbejde skal finansieres.

3.6.

Bestyrelsen kan når som helst forlange sig orienteret om gruppers, netværks og lignendes arbejde, og
bestyrelsen træffer beslutning om en eventuel opløsning af disse.

3.7.

Bestyrelsen skal i sin årsberetning redegøre for de enkelte gruppers og netværks fokusområder og
resultater i driftsåret.

§ 4. Forum:
4.1.

Bestyrelsen skal medvirke til skabelse af et forum, der tilsikrer en åben debat imellem erhvervslivet og
Ringsted Kommune.

4.2.

Bestyrelsen bestemmer herudover selv, på hvilken måde og i hvilket regi bestyrelsen ønsker at generere og opretholde en ideudviklende debat for erhvervslivet i Ringsted Kommune.

§ 5. Optagelse af andelshavere:
5.1.

Som andelshavere kan optages:
a. Erhvervsvirksomheder i Ringsted Kommune.
b. Foreninger
c. Organisationer, dog ikke brancheorganisationer.

5.2.

Indtræden sker ved, at andelshaveren skriftligt bekræfter sit medlemskab af Ringsted Erhvervsforum
S.m.b.A., og andelshaveren er dermed forpligtet i henhold til selskabets vedtægter, som disse til enhver tid er gyldigt vedtaget.

5.3.

Hver andelshaver skal have udleveret et eksemplar af vedtægterne og en bekræftelse af medlemskabet.

§ 6. Andelsbevis:
6.1.

Ved selskabets stiftelse udgjorde hvert andelsbevis kr. 500,00 ekskl. moms.

6.2.

Foreninger og organisationer, der optages, skal tegne et andelsbevis stort min. Kr. 500,00 og max. Kr.
2.500 ekskl. moms. Andelsbeløbet erlægges kontant ved indtræden i selskabet.

6.3.

En virksomhed kan max. tegne andelsbeviser for kr. 10.000 ekskl. moms.

§ 7. Ophør af medlemskab og ejerskifte:
7.1.

Udtræden med lovligt varsel finder sted ved skriftlig meddelelse til selskabets kontor. Meddelelsen
skal være selskabet i hænde inden udløbet af et regnskabsår og får virkning fra og med udløbet af det

regnskabsår hvori udmeldelsen finder sted. Medlemmer er således pligtig til at betale driftstilskud til
og med udløbet af det regnskabsår, hvori udmeldelsen finder sted.
7.2.

Et medlem kan i øvrigt ekskluderes af selskabet, såfremt det pågældende medlem tilsidesætter selskabets vedtægter eller i øvrigt handler i strid med de intentioner, der har ligget til grund for selskabets stiftelse. Den samlede bestyrelse i selskabet træffer ved almindelig stemmeflerhed beslutning om
eksklusion. Medlemmet er således pligtig at betale driftstilskud til og med udløbet af det følgende
regnskabsår efter det regnskabsår, hvori udmeldelsen har fundet sted.

§ 8. Selskabets kapitalforhold:
8.1.

Selskabets kapitalgrundlag udgøres af den ansvarlige andelskapital.

8.2.

Udover det beløb, andelshaverne indbetaler ved selskabets stiftelse, hæfter hver andelshaver for et
beløb af samme størrelse, som det indbetalt beløb.

8.3.

Andelshavernes andel i selskabet kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller anden form for kreditorforfølgning. I tilfælde af en andelshavers konkurs, tilfalder den pågældende andelshavers andel selskabet. Ingen andelshaver har krav på at få sin andel udbetalt, bortset i tilfælde af
selskabets likvidation, og kun andelshavere, der er andelshavere i det regnskabsår, hvor likvidation
finder sted, kan få andel i likvidationsprovenuet.

§ 9. Lån og gæld:
9.1.

De til selskabets drift og investeringer nødvendige pengemidler kan tilvejebringes ved lån. Lån kan
optages og garantiforpligtelser indgås af bestyrelsen.

§ 10. Generalforsamling:
10.1.

Generalforsamlingen er i alle anliggender selskabets højeste myndighed indenfor de grænser, der
fastsattes af den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2.

Den årlige, ordinære generalforsamling skal afholdes indenfor perioden 15. marts - 15. april inkl.

10.3.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt
forlanger det. I så tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afvikles senest på månedsdagen
efter, at selskabet har modtaget begæringen.

10.4.

Alle generalforsamlinger indvarsles med et varsel på 1 måned, enten ved annoncering i dagspressen
eller ved skriftlig indkaldelse. Indkaldelsen skal indeholdende dagsorden for generalforsamlingen samt
tidspunktet og stedet for dens afholdelse. Alle generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen valgt
sted inden for Ringsted Kommune.

10.5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om selskabets drift i det forløbne regnskabsår.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.
Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til godkendelse af budget, der illustrerer et positivt resultat.
Indkomne forslag fra medlemmerne
Indkomne forslag fra bestyrelsen
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor.
Eventuelt.

10.6.

Af indkaldelsen skal det fremgå, at årsrapporten kan rekvireres og at den er fremlagt på sekretariatets
kontor.

10.7.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsens formand i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Eventuelle indkomne forslag annonceres
senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

10.8.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være
medlem af bestyrelsen, og som ikke behøver at være andelshaver.

§ 11. Stemmeret:
11.1.

Hvert andelsbevis á kr. 500,00 ekskl. moms giver ret til at stemme på generalforsamlingen.

11.2.

Det er en betingelse for en andelshavers deltagelse i afstemning på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, at han eller virksomheden har været medlem af selskabet i mindst 30 dage
inden generalforsamlingens afholdelse.

11.3.

Er en andelshaver en flerhed af personer, en institution, et bo, et selskab eller lignende, må en med
behørig fuldmagt udrustet repræsentant møde og stemme for vedkommende.

§ 12. Afstemningsmåde:
12.1.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.

12.2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.

12.3.

Forslag til ændring af vedtægterne kan ved simpel stemmeflerhed vedtages på en generalforsamling,
uanset antallet af fremmødte.

§ 13. Bestyrelsen:
13.1.

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger herudover 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer af bestyrelsen er
på valg i lige årstal og 2 medlemmer på valg i ulige årstal. Ved første afstemning efter vedtagelsen af
nærværende vedtægter, trækkes der lod om, hvilke medlemmer der skal sidde i toårig periode og
hvilke medlemmer der skal sidde i en etårig periode. Bestyrelsens funktionsperiode er 1. maj til 30.
april.

13.2.

På bestyrelsens første møde efter ordinær generalforsamling vælger bestyrelsen sin formand blandt
de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

13.3.

Bestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at dette finder sted på forsvarlig måde og i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

13.4.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, der i blandt formanden
eller næstformanden, er til stede.

13.5.

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.

13.6.

Selskabets tegnes af mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer.

13.7.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 14. Beslutningsprotokoller:
14.1.

For selskabets generalforsamlinger føres protokol.

14.2.

For selskabets bestyrelse føres forhandlingsprotokol.

§ 15. Regnskab:
15.1.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

15.2.

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af nødvendige
afskrivninger og henlæggelser.

15.3.

Årsregnskabet forsynes - efter påtegning af revisor - med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

15.4.

Årsregnskabet tilstilles Ringsted Kommune straks efter, at dette er godkendt.

§ 16. Revision:
16.1.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret / registreret revisor, som fungerer indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

16.2.

Revisoren skal i revisionsprotokollen indføre beretning og foretage revision med de bemærkninger,
denne har givet anledning til. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive de enkelte protokoller
som bevis for, at de har gjort sig bekendt med indholdet.

§ 17. Opløsning:
17.1.

Opløsning af selskabet kan med respekt af aftaler indgået eller tiltrådt af generalforsamlingen finde
sted, når beslutning herom træffes med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages og højest 30 dages mellemrum.

17.2.

Er opløsning vedtaget, vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg bestående af 3 personer - der
ikke behøver at være andelshavere i selskabet - som træder i bestyrelsens og sekretariatets sted. Likvidationsudvalget er i enhver henseende berettiget til at tegne selskabet.

17.3.

Likvidationsudvalget skal afhænde selskabets aktiver på bedst mulige vilkår. Hvis der af likvidationen
fremkommer nettogæld, skal denne dækkes af selskabets andelshavere og tidligere andelshavere indenfor de beløb, hvormed de nævnte i medfør af de til enhver tid gældende vedtægter hæfter for
selskabets forpligtelser. En eventuel nettoformue fordeles mellem selskabets andelshavere på tidspunktet for likvidationens vedtagelse i forhold til deres andelskapital.

17.4.

Selskabet er opløst, når generalforsamlingen her godkendt regnskabet for likvidationen.
___________________________________

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2006

§ 7.1.

revideret på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2007.

§ 1.4., 2.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 10.4., 10.6., 10.7., 17.2. er revideret på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2013.

