
Vedtægter for Vilsund Erhvervsråd af 1986. 
 
1. Navn: Vilsund Erhvervsråd af 1986. 
 
2. Formål: 
 Erhvervsrådets formål er at medvirke til en fornuftig og relevant udvikling for handel, håndværk og  
 industri i Vilsund og nærmeste omegn, samt i denne forbindelse at varetage medlemmernes  
 interesse på bedste måde. 
 
3. Medlemsforhold: 
 Som medlemmer.kan optages erhvervsdrivende, detail- og engros-handlende, håndværkere og 
 andre erhverv med tilknytning hertil. 
 
4. Kontingent: 
 Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. 
 
5. Indmeldelse: 
 Indmeldelse kan kun foretages til kassereren, der fører medlemslisten. 
 
6. Udmeldelse: 
 Såfremt et medlem ønsker at forlade foreningen skal vedkommende skriftligt give kassereren 
 besked herom og vil herefter blive slettet af medlemslisten. 
 
7. Eksklusion: 
 Et medlem kan ekskluderes af generalforsamlingen. 
 
8. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf to afgår lige årstal og tre afgår  
 ulige årstal. 
 
9. Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og sekretær. 
 
10. Bestyrelsen er forpligtet til at føre en forhandlingsprotokol, hvor alle vigtige beslutninger  
 nedskrives samt et kort referat af mødets forløb. 
 
11. Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde så ofte det ønskes. 
 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når tre medlemmer er til stede. 
 
12. Kassereren fører regnskab, der revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. 
 
13. Valg af revisor gælder for to år, således at der hvert år er en revisor på valg. 
 
14. Suppleanter: 

Der vælges på generalforsamlingen to suppleanter for bestyrelsen og to suppleanter for revisor. 
Såfremt en suppleant indtræder, gælder valgperioden for den person, vedkommende afløser. 

 
15. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal efter følgende dagsorden: 
 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af to stemmetællere. 
 3. Beretning ved formanden. 
 4. Regnskab ved kassereren. 
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
 7. Valg af en revisor. 
 8. Valg af 2 revisorsuppleanter. 
 9. Kontingentets størrelse. 
 10. Indkomne forslag. 
 11. Eventuelt. 



 
Alle beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Medlemmer af foreningen har ved fremmøde af to 
personer, to stemmer.  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage 
før generalforsamlingen.  
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen eller min. 25 % af de stemme-
berettigede ønsker det.  
Generalforsamlingen indvarsles 14 dage i forvejen pr. brev eller i den lokale presse. Lovændringer kan 
finde sted på enhver generalforsamling.  
Foreningen kan opløses på en generalforsamling, med dette som eneste punkt på dagsordenen, 
hvorefter evt. midler overføres til Vilsund Borgerforening. 
 
16. Erhvervsrådets bestyrelse eller generalforsamling kan nedsætte udvalg af forskellig karakter og  

formål. Til disse udvalg kan vælges personer udenfor rådets kreds, f.eks. kan en person fra  
Vildsund Borgerforening deltage i udvalgsarbejdet. 

 
Ovenstående er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7.april 1986. Ændringer foretaget på 
generalforsamlingen den 24. februar 1995. 
 
 


