B4B Holstebro Vedtægter
§1
Foreningens navn er B4B-Holstebro. Den har hjemsted i Holstebro kommune.
§2
Foreningens formål er, at udvikle erhvervsrelationer i det Midt og Vestjyske, hvilke relationer
udvikles gennem medlemsmøder og virksomhedsbesøg mv.
Medlemmer optages ved de andre aktive medlemmers accept. Det enkelte medlem har vetoret i
forhold til optagelse af nye medlemmer og kan til enhver tid modgå optagelse af et ikke ønsket
medlem.
Medlemskab af B4B tilhører virksomheden, som har tegnet medlemskabet. Hvis et medlem skifter arbejde, tilfalder medlemskabet den virksomhed som har tegnet medlemskabet.
Uanset om virksomheden vil udnytte den resterende forudbetalte periode ved indsættelse af en
ny repræsentant skal det fratrædende medlem være berettiget til at fortsætte som ikkebetalende medlem i 3 måneder, såfremt den pågældendes nye arbejdssituation ikke konkurrerer
med øvrige medlemmer eller med mindre virksomheden modsætter sig dette.
Ved medlemsskabets udløb vil medlemmet være berettiget til at indsende ansøgning om fortsættelse som medlem i foreningen.
§3
Foreningens opgaver og interesser varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.
§4
Generalforsamlingen er den øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Den afgør ved simpel majoritet de ifølge dagsorden forelagte sager. Dog kræves ved vedtagelse af nye love eller forandringer af bestående, at mindst 1/3 af de af de stemmeberettigede
medlemmer er mødt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås en sådan majoritet, men uden at det krævede antal medlemmer er til stede, indkaldes en
ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.
Stemmeberettigede er kun de i B4B Holstebro betalende medlemmer. Disse medlemmer kan
stemme ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsesformanden
§5
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste fredag i januar måned med
følgende agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab og budget
Vedtagelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse, revisor og suppleant
7. Eventuelt
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Generalforsamlingen indkaldes pr. mail mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være i formandens hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Formanden videresender indkommende forslag til alle medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen.
§6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det påkrævet, eller på
skriftlig foranledning af mindst 1/3 del af medlemmerne. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske efter samme retningslinjer som den ordinære generalforsamling.
§7
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen der konstituerer sig selv,
består af en formand, kasserer, sekretær og 2 suppleanter. Hvert medlem vælges for et år af
gangen og genvalg kan ske. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, omkonstituerer
bestyrelsen sig selv indtil først kommende ordinære generalforsamling.
Foreningen forpligtes af bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse og som er ansvarlig for
anvendelse af de midler, som foreningen råder over. Bestyrelsens råderet over indgåede midler
er ultimativ, så længe økonomiske dispositioner er rimelige og tilskrives foreningens interesser.
Formand og et andet medlem i bestyrelsen, kan i forening tegne foreningen. Bestyrelsen kan til
enhver tid ved simpelt flertal opsige et medlem med umiddelbar virkning.
§8
B4B Holstebro kan ikke stifte gæld. For den gæld som måtte opstå, hæfter hverken foreningens
ledelse eller medlemmer personligt.
§9
Årsregnskabet følger kalenderåret.
Årskontingentet for deltagelse i B4B-Holstebro fastsættes på den årlige generalforsamling for
det kommende år. Ved indtræden i løbet af regnskabsåret betales kontingent forholdsmæssigt
for den resterende del af regnskabsåret. Ved indtræden den 1/7 eller senere betales tillige kontingent for det efterfølgende regnskabsår.
Opkrævning til leje af lokaler samt betaling af morgenmad faktureres separat igennem mødestedet til det enkelte medlem. Der hviler intet ansvar på foreningen overfor de enkelte medlemmers misligholdelse af betaling til mødestedet.
Ved udmeldelse af Business4Business, er det det enkelte medlems eget ansvar at give besked til
Nupark om udmeldelsen.
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