
     

Foreningen Udvikling Han Herred 
 

 

§   1.  Navn og tilhørsforhold. 

§ 1.1  Foreningens navn er  Udvikling Han Herred.   

 

§ 1.2  Hjemsted er Jammerbugt Kommune. 

 

 

§   2.  Formål. 
§ 2.1  Foreningens formål er at definere og fokusere på Han Herreds fremtidige kernekompetencer 

          og at samle alle, der i et forpligtende fællesskab vil arbejde for at fremme udviklingen i  

          området. 

 

§    3. Medlemsskab. 

§ 3.1  Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som  

          tilslutter sig foreningens formål. 

          Såfremt et medlem efter påkrav ikke har betalt kontingent inden forløbet af 3 måneder 

          ophører medlemskabet uden yderligere varsel. 

 

§   4.  Generalforsamling. 

§ 4.1  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

§ 4.2  Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. 

           Indkaldelse sker skriftligt, pr. mail og/eller ved annonce i lokale blade. 

 

§  4.3 Generalforsamling afholdes hvert år og senest inden udgangen af marts måned. 

 

§  4.4  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende  

           punkter : 

   1.     Valg af dirigent. 

   2.     Årsberetning samt godkendelse heraf. 

   3.     Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf. 

   4.     Fremlæggelse af budget til orientering. 

   5.     Vedtagelse af kontingent. 

   6.     Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før 

           generalforsamlingen. 

   7.     Valg af bestyrelse. 

   8.     Valg af revisor. 

   9.     Eventuelt. 

 

§ 4.5    Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed med und- 

            tagelse af vedtægtsændringer (jfr § 8), og beslutning om foreningens opløsning (jfr. § 11). 

             

§ 4.6.  Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret med en stemme pr. medlem. 

 

 



§   5.   Bestyrelsen. 

§ 5.1   Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som er valgt på generalforsamlingen. 

 

§  5.2  Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. 

 

§  5.3.  Senest en uge efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, 

            kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§  5.4.  Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, og den kan ansætte medhjælp. 

 

 

§   6.    Tegningsret. 

§  6.1.  Foreningen tegnes to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura 

            til formand og kasserer. 

 

§  6.2.  Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen. 

 

 

§  7.     Kontingent. 

§  7.1.  De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

            Der kan tegnes medlemskab som 

a) Erhvervsvirksomhed 

b) Forening 

c) Privatperson 

 

 

§  8.    Vedtægtsændringer. 

§  8.1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte 

            medlemmer.  

 

 

§  9.    Ekstraordinær generalforsamling. 

§  9.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne 

           ønsker det. 

§  9.2  Indkaldelse sker ved bekendtgørelse som ved ordinær generalforsamling og ved  

          offentliggørelse af dagsorden.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger  

          efter at ønske herom er fremsat. 



§  10.    Regnskab og økonomi. 

§  10.1.  Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.  

 

§ 10.2   Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne senest en uge før  

             generalforsamlingen og foreligge skriftligt ved gennemgangen på generalforsamlingen. 

 

§ 10.3.  Revision finder sted en gang årligt i forbindelse med årsregnskabets afslutning. 

             Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når som helst revisoren ønsker det. 

            

§ 10.4.  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 

              formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig  

              hæftelse. 

 

§ 11.     Opløsning. 

§ 11.1.  Nedlæggelse af foreningen skal godkendes af to på hinanden følgende generalforsamlinger  

             inden for en periode på fire uger med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer eller på én 

             generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige medlemmer går ind for en nedlæggelse. 

 

§ 11.2.  Ved nedlæggelse af foreningen skal foreningens midler overdrages til et almennyttigt  

             formål eller til en forening med hjemsted i Han Herred efter indstilling fra bestyrelsen og  

             beslutning på den afsluttende generalforsamling. 

              

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Fjerritslev den 18. november 2014. 

 

Dirigent: 

Erik Braad 

 

Bestyrelse: 

Otto Kjær Larsen 

Ole Stavad 

Kirsten Monrad Hansen 

Ulla Flintholm 

Niels Chr. Christensen 

Henrik Jensen 

Peter Eigenbroth 

 

 


