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1.

Foreningens navn, hjemsted, virke og formål

1.1

Foreningens navn er FORENINGEN NORDJYSK GULD.

1.2

Foreningen Nordjysk Guld har hjemsted i Nordjyllands Amt.

1.3

Foreningen Nordjysk Guld`s formål er at fremme initiativ og idérigdom i Nordjylland, herunder at medvirke til at fremme antallet af nye arbejdspladser i Nordjylland.
Foreningens formål kan realiseres for eksempel ved at yde støtte/tilskud til projekter/virksomheder, der skaber nye arbejdspladser i Nordjylland.

1.4

Ovennævnte formål forfølges i videst mulig udstrækning i samarbejde med og respekt for organisationer, institutioner, myndigheder og virksomheder med tilgrænsende formål.

1.5

Bestyrelsen for Foreningen Nordjysk Guld træffer nærmere bestemmelse om, hvorledes foreningens formål bedst kan realiseres.

2.

Medlemskab

2.1

Som medlem kan optages enhver, der har interesse i foreningens formål.

3.

Ledelse

3.1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, idet de 3 stiftere hver udpeger 1
medlem, der i enighed kan udpege yderligere op til 2 medlemmer.

3.2

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode af 2 år ad gangen, men kan genudpeges. Den første valgperiode løber fra foreningens stiftelse og indtil 31. december
2005. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.
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3.3

På det første bestyrelsesmøde, det enkelte medlem deltager i, skal hvert af bestyrelsens medlemmer udpege en personlig suppleant til bestyrelsesposten. Den pågældende indtræder i bestyrelsen ved medlemmets fratræden. Såfremt der ved et bestyrelsesmedlems fratræden ikke er udpeget en suppleant for den pågældende, udpeger bestyrelsen et nyt medlem til erstatning for det fratrådte medlem.

3.4

Enhver beslutning i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

3.5

Bestyrelsen påser, at Foreningen Nordjysk Guld drives i overensstemmelse med lovgivningens krav. Bestyrelsen er ulønnet. Der føres protokol ved bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, som skal indeholde nærmere bestemmelser om udførelsen af dens hverv.

3.6

Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, der på foreningens/bestyrelsens vegne varetager
praktiske funktioner som medlemsregistrering, indkaldelser og meddelelser til medlemmer og bestyrelse samt økonomiforvaltning og regnskabsføring, udvikler, udarbejder og udfører strategier efter bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen kan på foreningens vegne træffe aftale om vilkårene for, indholdet og omfanget af sekretariatets
arbejde, herunder aflønning af sekretariatet.

4.

Udmeldelse og eksklusion

4.1

Udmeldelse af FORENINGEN skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

4.2

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om at ekskludere et medlem, der væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser over
for Foreningen Nordjysk Guld eller handler til skade for foreningen.
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4.3

Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for FORENINGEN, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, herunder medlemsbidrag som er forfaldent til betaling.

5.

Finansiering, kontingent og stemmeret.

5.1

Foreningen Nordjysk Guld`s drift skal balancere.

5.2

Udgifterne finansieres gennem indmeldelsesgebyr og medlemskontingenterne samt
gennem bidrag til konkrete aktiviteter fra medlemmerne, fonde, statslige, amtskommunale og kommunale myndigheder, EU m.fl.

5.3

Medlemmer rubriceres af bestyrelsen i én af følgende medlemskategorier:
A. Fonde, Amt, kommuner mv
B. Virksomheder
C. Privatpersoner

Kontingent udgør for

5.4

A-medlemsskaber :

aftales individuelt med bestyrelsen

B-medlemsskaber :

kr. 2.000,00 årligt

C-medlemsskaber :

kr. 100,00 årligt

Antal stemmer på generalforsamlingen er lineært proportionalt med det betalte kontingent.

6.

Generalforsamlingen

6.1

Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev til hvert medlem. De indkaldes
med mindst 14 dages varsel.
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6.2

Bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer træffer generalforsamlingen sine afgørelser ved almindeligt flertal af de fremmødte medlemsstemmer.

6.3

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 4 måneder efter udløbet af regnskabsåret.

6.4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
6.4.1

Bestyrelsens beretning om Foreningen Nordjysk Guld`s virksomhed i det
forløbne år.

6.4.2

Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning med revisionspåtegning
samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.

6.5

6.4.3

Strategiske initiativer for det kommende år.

6.4.4

Godkendelse af budget.

6.4.5

Valg af revisor.

6.4.6

Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.

6.6

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af
samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen
deltagende stemmeberettigede medlemmer.

6.7

Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages
med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende
stemmeberettigede medlemmer.
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6.8

Forslag fra medlemmer skal indgives inden én måned efter udløbet af regnskabsåret.

6.9

Ekstraordinær generalforsamling holdes udover de i 6.6 og 6.7 nævnte, når det skriftligt forlanges af 1/4 af medlemmerne.

7.

Tegningsret og hæftelse

7.1

Foreningen Nordjysk Guld tegnes af bestyrelsens formand i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

7.2

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

7.3

Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på
foreningens vegne.

8.

Årsrapport og revision

8.1

Foreningen Nordjysk Gulds regnskabsår og kontingentår er kalenderåret.

8.2

Første regnskabsår og kontingentår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 2005.

8.3

Årsrapporten ligger til gennemsyn for medlemmerne hos foreningens sekretariat senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

8.4

Årsrapporten revideres af en revisor, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Revisor kan genvælges.

8.5

Årsrapporten skal indeholde påtegning fra revisor om korrekt anvendelse af offentlige midler, i det omfang foreningen i det pågældende år har modtaget offentlige midler.
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9.

Opløsning

9.1

Beslutning om FORENINGENs opløsning træffes af generalforsamlingen under opfyldelse af samme krav som til vedtægtsændringerne.

9.2

Ved Foreningen Nordjysk Guld`s opløsning skal foreningens formue, efter betaling
af samtlige kreditorer og afgørelse af eventuelle tvister, anvendes til formål, der er i
overensstemmelse med foreningens formål.
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