Vedtægter for foreningen ShopiCity Aabenraa
§1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er ShopiCity Aabenraa.
Foreningen har hjemsted i Aabenraa Kommune.
§2 - Formål
ShopiCity Aabenraa' s formål er at varetage medlemmernes interesser, herunder
navnlig at formidle og arrangere salgsfremmende foranstaltninger og markedsføringstiltag til fordel for medlemmerne, samt i øvrigt at arbejde for at gøre Aabenraa
så attraktiv som handelsby som muligt.
§3 - Medlemsskab
Optagelse i ShopiCity Aabenraa sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Som medlem optages næringsdrivende herunder også aktieselskaber,
interessentskaber mv. med bopæl eller opholdssted i Aabenraa.
Udmeldelse sker skriftligt til formanden for bestyrelsen senest d. 1. december til
udtræden den følgende 1. januar.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der efter bestyrelsens skøn skader
foreningen virke.
§4 - Bestyrelse
ShopiCity Aabenraa ledes af en bestyrelse på 5-7 personer valgt på årsmødet.
Bestyrelsen kan dog ved vakance selv supplere bestyrelsen med de manglende
medlemmer, som i sådanne tilfælde dog på baggrund af selvsuppleringen kun kan
sidde i bestyrelsen til det næstfølgende årsmøde.
Bestyrelsen er selvkonstituerende og udpeger blandt sine medlemmer en formand og
en næstformand.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt eller når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
§5 - Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet skal før forelæggelsen på årsmødet være revideret af den på årsmødet
valgte revisor.

§6 - tegningsregel
ShopiCity Aabenraa tegnes af bestyrelsens formand.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved indgåelse af lejeaftaler vedr.
fast ejendom tegnes ShopiCity Aabenraa dog af den samlede bestyrelse.
§7 - Årsmøde
Årsmødet er ShopiCity Aabenraa' s øverste myndighed.
Hvert år i februar måned afholdes ordinært årsmøde, som indvarsles senest 14 dage
før dets afholdelse.
Indvarslingen sker ved skrivelser indeholdende dagsorden for mødet.
Bestyrelsen kan vælge at anvende mail ved korrespondance med medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal afgives skriftligt til formanden senest
8 dage før årsmødets afholdelse.
På årsmødet har hvert medlem 1 stemme.
Adgang til årsmødet har ShopiCity Aabenraas medlemmer og betroede medarbejdere.
Dirigenten, der ikke er medlem af bestyrelsen, leder årsmødet.
Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning for det forløbne år
Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse
Orientering om budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen. Der vælges 5-7 medlemmer for to år af gangen
Valg af revisor for et år af gangen
Indkomne forslag
Eventuelt

Hvert medlem har en stemme.
Alle beslutninger, bortset fra beslutninger der kan henføres til § 10 og § 11, træffes
ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.
Kun medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, har stemmeret.
§8 - Markedsføringsbidrag
Fastsættes hvert år på årsmødet og opkræves månedsvis eller kvartalsvis forud.

§9 - Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§10 – Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted på årsmødet.
Vedtagelse af et forslag om vedtægtsændringer forudsætter at mindst 2/3 flertal
blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslagets
vedtagelse, samt at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt.
Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.
Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, men forslaget i øvrigt
har opnået den for vedtagelse fornødne majoritet, indkaldes til et ekstraordinært
årsmøde inden for en måned med mindst 8 dages varsel, hvor forslaget kan vedtages
med kvalificeret flertal på 2/3 af de på dette årsmøde fremmødte medlemmer uanset
de mødtes antal.
§11 - Ophør
Beslutning om at opløse ShopiCity Aabenraa forudsætter, at et fremsat forslag herom
vedtages ved to på hinanden følgende årsmøder med mindst 3 ugers mellemrum med
et kvalificeret flertal, der udgør 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af ShopiCity Aabenraa' s ophør tilfalder foreningens formue Aabenraa
Erhvervsforening til formål, der skal styrke detailhandlen i Aabenraa.

