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Side 2 

§ 1  
NAVN 

 
Foreningens navn er Nr. Nebel Håndværker- og Handelsstandsforening.  
Foreningens hjemsted er postnr. området 6830 Nr. Nebel. 
 
 

§ 2  
FORMÅL 

 
Foreningens formål er at varetage håndværkets og handelens interesser, virke for godt sam-
arbejde og fremme erhvervsmuligheder til gavn for byen og medlemmerne. 
 
Endvidere skal foreningen: 
 

 virke for godt samarbejde og fremme erhvervsmuligheder til gavn for byen og oplan-
det, 

 medvirke til at dygtiggøre standens ungdom – herunder at vælge et medlem til besty-
relsen i Varde By og Oplands Handelsskole, 

 medvirke til at styrke områdets udvikling ved at deltage aktivt/samarbejde med såvel 
kommunen som andre foreninger/organisationer, 

 at samle medlemmerne til møder, foredrag, diskussioner af emner af fælles interesse 
og selskabelige sammenkomster, 

 styrke sammenholdet mellem medlemmerne, herunder stå for koordinering af diverse 
aktiviteter i foreningen i såvel sommer- som vinterhalvåret. 

 
 

§ 3 
MEDLEMSKAB 

 
Som medlem kan optages enhver erhvervsdrivende i postområdet 6830. En virksomhed, der 
drives i selskabsform, kan også optages som medlem. Den af selskabet dertil valgte har 
stemmeret som andre medlemmer. Et personligt eget medlemsvirksomhed har ret til at give 
en medarbejdende ægtefælle eller anden medarbejder en skriftlig fuldmagt til, at repræsente-
re virksomheden i foreningen. Denne fuldmægtig har herefter virksomhedens stemmeret i 
foreningen. 
 
Navnet på vedkommende skal meddeles foreningen. Ønsker flere af virksomhedens/ selska-
bets indehavere stemmeret, skal de øvrige indehavere også optages som ordinære med-
lemmer og betale fuld kontingent. Der er kun en stemme pr. medlem. 
 
 

§ 4  
KONTINGENT 

 
Det årlige medlemskontingent for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen. Med-
lemskontingentet betales for et år ad gangen. Indbetaling skal foretages inden udgangen af 
september måned for det pågældende år. I modsat fald mister medlemmet sin stemme på 
generalforsamlingen. 
 
 

§ 5  
PASSIVE MEDLEMMER 
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Enhver kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke stemmeret i forenin-
gens anliggender og har ikke krav på at få erhvervsmæssige interesser varetaget, men har 
ret til at blive hørt. 
 
Et passivt medlem kan ikke vælges til medlem af bestyrelsen. 
 
Passive medlemmer betaler i kontingent en fjerdedel af det medlemskontingent, der til en-
hver tid betales af stemmeberettigede medlemmer. Passive medlemmer må deltage i med-
lemsmøder og generalforsamling, men uden stemmeret. 
 
 

§ 6  
UDELUKKELSE 

 
Udelukkelse af foreningen finder sted ved en bestyrelsesbeslutning: 
 

a) når et medlem – trods påkrav – er i restance med mere end 1 års kontingent. 
b) når et medlem ikke mere opfylder betingelserne for medlemskab. 

 
 

§ 7  
UDMELDELSE 

 
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand til en 1. januar med mindst 1 måneds 
varsel. 
 
 

§ 8  
GENERALFORSAMLINGEN 

 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær ge-
neralforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. 
 
Indkaldelse sker skriftligt eller ved annonce i de lokale blade med 14 dages varsel. 
 
Dagsorden: 
På den årlige generalforsamling behandles følgende: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Årsberetning v/formanden til godkendelse. 
3. Årets reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse og valg af revisorer. 
7. Valg af medlem til bestyrelsen i Varde By og Oplands Handelsskole  

(kun de år hvor der er kommunalvalg). 
8. Eventuelt. 

 
Ingen kan udøve stemmeret uden personligt fremmøde. 
Valg skal foregå skriftligt. Afstemninger kan foregå ved håndsoprækning. 
Valg af dirigent jfr. dagsordenens pkt. 1 kan foregå ved håndsoprækning. 
 
 

§ 9  
FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 
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Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
 

§ 10  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen bestemmer det, eller når 
mindst 10 medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af, 
hvad der ønskes behandlet. Indvarsling sker som anført i § 8. Sker der indkaldelse på med-
lemmernes foranledning, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter 
begæring herom er fremsat. 
 
 

§ 11  
MEDLEMSMØDE 

 
I oktober kvartal afholdes et medlemsmøde med ledsager. 
 
 

§ 12  
MØDELEDELSE/AFSTEMNINGER 

 
Ved enhver generalforsamling eller medlemsmøde vælges en dirigent/ordstyrer. Denne leder 
mødet og sørger for god ro og orden. 
 
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.  
 
Alle beslutninger træffes ved almindelig (relativ) stemmeflerhed, bortset fra: 
Afstemning om foreningens ophævelse, hvortil kræves at mindst 2/3 af samtlige foreningens 
aktive medlemmer stemmer for ophævelse. 
 
Såfremt det nødvendige antal aktive medlemmer ikke er tilstede, skal der afholdes ekstraor-
dinær generalforsamling senest 4 uger efter den først afholdte generalforsamling. 
 
På den ekstraordinær indkaldte generalforsamling kræves der almindelig (relativ) stemme-
flerhed for ophævelse. 
 
Alle valg ved enhver generalforsamling skal foregå skriftligt. 
 
Alle afstemninger ved enhver generalforsamling, bortset fra afstemning om foreningens op-
hævelse, kan foregå ved håndsoprækning. 
 
 

§ 13  
BESTYRELSEN 

 
Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges ved skriftlig afstem-
ning for en 3-årig periode på årets ordinære generalforsamling, og afgår 2 og 2 og 3 efter tur.  
 
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen og valgt er de, der får flest stemmer uden at være 
valgt til bestyrelsen. Ved stemmelighed kan dirigenten træffe beslutning om evt. ny afstem-
ning, og om denne skal foregå skriftlig. Ved krav herom fra generalforsamlingen skal afstem-
ning dog foregå skriftlig. 
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Såfremt der på generalforsamlingen kun er opstillet 4 kandidater til bestyrelsen, således at 
bestyrelsen incl. suppleanter, ikke kan blive på minimum 5 medlemmer, er bestyrelsen be-
myndiget til at supplere bestyrelsen med 1 enkelt eksternt bestyrelsesmedlem, som ikke er 
medlem af foreningen. Godkendelse af dette medlem kræver dog fuld enstemmighed i besty-
relsen. 
 
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer samt sekretær. 
 
De fratrædende kan genopstilles, såfremt de erklærer sig villige til at modtage genvalg. 
Næstformanden forpligter sig til, i formandens fravær, at besørge alle pligter, der påhviler 
denne. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i enhver henseende i forening. 
 
Beslutning om køb/salg af fast ejendom eller optagelse af lån skal vedtages på en general-
forsamling. 
 
Kassereren, der varetager foreningens økonomi, skal føre nøjagtig regnskab over indtægter 
og udgifter, og desuden på hvert års første ordinære generalforsamling fremlægge sidste års 
regnskab tillige med en status, der er underskrevet af den øvrige bestyrelse og revideret af 
foreningens revisor/revisorer. Pengemidlerne gøres rentable ved indsættelse i pengeinstitut 
eller på anden betryggende måde. 
 
Sekretæren fører protokol over foreningens møder, bestyrelsesmøder og generalforsamlin-
ger. Protokollen underskrives af bestyrelsen. 
 
Foreningens forhandlinger må ikke offentliggøres uden bestyrelsens samtykke. 
 
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder anledning dertil, eller når han modtager 
begæring herom fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Sagerne afgøres ved simpel stemme-
flertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 
 
 

§ 14  
REVISORER 

 
Der vælges 2 revisorer for en 2-årig periode, således at en er på omvalg på årets ordinære 
generalforsamling. 
 
 

§ 15  
UDVALG 

 
Bestyrelsen kan til særlige opgaver nedsætte udvalg. Aktive medlemmer er pligtige at delta-
ge i disse udvalg. 
 
 

§ 16  
VEDTÆGTSÆNDRINGER 

 
Ethvert aktivt medlem kan stille forslag til vedtægtsændringer. 
 
Vedtægtsændringer skal forelægges en ordinær generalforsamling og vedtages af mindst 
halvdelen af foreningens aktive medlemmer. 
 
Såfremt disse ikke er fremmødte, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling se-
nest 8 dage efter, og denne skal afholdes senest 4 uger efter indkaldelsen. 
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Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne. Ved 
den ekstraordinære generalforsamling er almindelig (relativ) stemmeflerhed gældende. 
 
Ved hvert årsskifte, der ender på 0 eller 5, skal bestyrelsen nedsætte et udvalg til revidering 
af vedtægter og evt. fremsætte forslag til ændringer på næstkommende ordinære generalfor-
samling. 
 

§ 17  
FORENINGENS OPLØSNING 

 
Bliver det nødvendigt at ophæve foreningen, skal dette ske efter reglerne i § 12. 
 
Generalforsamlingens vælger en eller flere likvidatorer til snarest at realisere foreningens 
aktiver og afvikle eventuelle forpligtelser evt. efter direktiver vedtaget på generalforsamlin-
gen. 
 
Foreningens evt. formue skal overdrages til velgørende formål med lokal tilknytning eller til 
formål efter vedtægternes § 2. 
 
Vedtægterne er revideret og godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 
2001. 
 

BESTYRELSEN 
 

 


