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Vedtægter for 
Knudlund Erhverv 

Silkeborg Syd 

 
 

 
Paragraf 1 

 
Foreningens navn er: 

 
Knudlund Erhverv 

- Silkeborg syd 
 
 
Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 
 

 
Paragraf 2 

 
Foreningens formål er: 
 

1. At samle Thems erhvervsvirksomheder primært i Knudlund  
 

2. At skabe netværk for medlemsvirksomhederne og styrke solidaritets- og 
kollegialfølelsen medlemmerne imellem. 

 
3. At varetage virksomhedsejere, lejere og medarbejderes interesse over for kommune, 

offentlig myndigheder o. lign. 
 

4. At medvirke til, at erhvervsområdet fremtræder vedligeholdt og i pæn og ordentlig 
stand og medvirke til, at der til enhver tid er en passende skiltning. 

 
Paragraf 3 

 
1. Som medlem af foreningen kan optages erhvervsdrivende i 8653. 

  
2. Anmodning om optagelse i foreningen fremsættes et medlem af bestyrelsen. 
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Paragraf 4 
 
Udmeldelse og eksklusion: 
 

1. Udmeldelse af foreningen kan ske med 1 måneds skriftlig varsel til den 1. januar og 
skal sendes til et medlem af bestyrelsen  

 
2. Et medlem der modarbejder eller på anden måde skader foreningens virke kan af 

bestyrelsen ekskluderes. På foreningens årlige generalforsamling meddeles 
eventuelle eksklusioner. Et ekskluderet medlem kan om ønsket afprøve bestyrelsens 
beslutning på den årlige generalforsamling. Eksklusionen står ved magt såfremt et 
flertal støtter bestyrelsens afgørelse. Inden afgørelsen træffes skal der gives det 
pågældende medlem mulighed for at udtale sig.  
 

3. Et medlem der undlader at indbetale det i paragraf 9 anførte kontingent og undlader at 
berigtige restancen inden 14 dage fra rykkerbrevs modtagelse, anses som udtrådt af 
foreningen med øjeblikkelig virkning således at medlemmet mister stemmeret og 
valgbarhed, hvilke virkninger også indtræder i de ovenfor angivne tilfælde, jævnfør 
paragraf 4 stk. 1 og 2. 

 
 
 

Paragraf 5 
 
A)  Generalforsamlingens kompetence: 
 
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
 
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 
 
Den øverste myndighed i foreningens anliggender tilkommer generalforsamlingen. Ændringer 
af foreningens vedtægter kan kun finde sted på grundlag af en lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig generalforsamling. Afgørelse træffes på grundlag af 2/3 stemmeflertal. 
 
 
B)  Indkaldelse: 
 
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 15. marts. Ekstraordinær 
generalforsamling kan indvarsles af 2 medlemmer af bestyrelsen eller på grundlag af skriftlig 
begæring til bestyrelsen fra mindst 25% af foreningens medlemmer. Indkaldelse til 
generalforsamling foranlediges af foreningens formand, der mindst 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse skal meddele medlemmerne dato, tidspunkt og sted samt 
dagsorden for generalforsamlingen. 
 
Indkaldelse sker via mail til virksomheden, og det er virksomhedens ansvar at sikre at 
foreningen har den rette mailadresse. 
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C)  Forretningsorden: 
 
Såfremt generalforsamlingen er lovlig indkaldt hvilket der tages stilling til på selve 
generalforsamlingen er denne beslutningsdygtig. 
 
På den ordinære generalforsamling skal følgende spørgsmål behandles: 
 

1. Valg af dirigent, der konstaterer om generalforsamlingen er lovlig. 
 

2. Formandens beretning for det forløbne år. Godkendelse af samme. 
 

3. Kassererens beretning. Godkendelse af regnskab. 
 

4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

 
5. Valg af 1 suppleant 

 
6. Valg af revisor 

 
7. Behandling af indkomne forslag 

 
8. Eventuelt 

 
 
 
Forslag der ønskes behandlet på ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal skriftligt 
fremsættes til formanden mindst 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 
 
 
 

Paragraf 6 
 
A)  Valgbarhed til bestyrelsen: 
 
Alle foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Personer, med tilknytning til, eller 
udpeget af, en medlemsvirksomhed er valgbare. 
 
Ethvert tvivlsspørgsmål om valgbarhed forelægges generalforsamlingen. 
 
 
B)  Bestyrelse: 
 
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. 
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Paragraf 7 
 
Den på generalforsamlingen valgte kasserer er forpligtet til at indsætte foreningens midler på 
en bankkonto. 
 
Forenings- og regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Det udarbejdede regnskab 
inkl. bilag skal forelægges den valgte revisor til revision senest 14 dage før den årlige 
ordinære generalforsamling. 
 
 

Paragraf 8 
 
Foreningen forpligtes i væsentlige dispositioner over for tredjemand ved underskrift af 
formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtigelser. 
 
 
 

Paragraf 9 
Kontingent erlægges pr. 1. januar et årskontingent pr. medlem på kr. 500,00, der betales 
årligt forud fra indmeldelsesmåneden og frem til 31. december. 
 
Fastlæggelse af årskontingent skal vedtages af generalforsamlingen. 
 
 
 

Paragraf 10 
 
A)  Opløsning af foreningen: 
 
Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun vedtages på en ordinær eller 
ekstraordinær generalforsamling hvori mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer har givet møde og kan kun gennemføres, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer 
herfor. 
 
Møder der ikke 3/4 op på generalforsamlingen kan der indkaldes til ny generalforsamling 
med en måneds skriftlig varsel hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 
simpel stemmeflertal. 
 
Ved simpelt stemmeflertal afgøres det stillede dagsordenforslag. 
 
B)  Anvendelse af formuen: 
 
Ved opløsning af foreningen anvendes foreningens formue til nedtagning af skilte og pyloner, 
og den resterende formue fordeles til områdets foreningsliv målrettet ungdommen. 
Foreningens seneste bestyrelse, eller rester af denne, varetager opgaven.  


