
                                                  

           

VEDTÆGTER 

FOR 

RIBE HANDELSSTANDSFORENING 
(ajourført Maj 2015) 

 

           

§1 

 

  

Foreningens navn er RIBE HANDELSSTANDSFORENING. 

           

Foreningens hjemsted er Ribe. 

           

§2 

 

Foreningens formål er: 

 

a) at virke til fremme for handel, industri og dermed forbundne interesser indenfor andre 

erhverv såvel i almindelighed som i særdeleshed i Ribe, 

 

b)      at opkræve og administrere den med de enkelte medlemmer indgåede kontraktlige 

bidragsforpligtelse 

 

c)      at betale renter og afdrag på lån optaget i byens pengeinstitutter til finansiering af anlægs- og 

forskønnelsesudgifter, til gavn for Ribe bys handelsområde 

 

d) at virke til handelsstandens uddannelse, og 

 

e)     ved selskabelige sammenkomster, foredrag eller lignende at samle medlemmerne. 

 

                 

§3 

 

Som medlem af foreningen kan optages enhver person eller et hvert firma, der driver virksomhed 

indenfor handel, industri eller liberalt erhverv i Esbjerg kommune. 

  

Medlemsskab af foreningen ophører, når et medlem har fået 3 på hinanden skriftlige rykkerbreve 

om restance, samt brev 4 meddelelse om opsigelse.  

       

Tillige kan optages som medlem andre næringsdrivende, hvis interesser må skønnes forbundne med 

handelens.           

           

Som passive medlemmer kan kun optages personer, der ikke opfylder de ovenfor nævnte betingel-

ser for aktivt medlemsskab.  



          

Passive medlemmer har ikke stemmeret i foreningens anliggender og ikke krav på at få erhvervs-

mæssige interesser varetaget. Et passivt medlem kan ej heller være medlem af foreningens besty-

relse. 

§4 

           

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsens formand. Bestyrelsen skønner derefter,  om ansø-

geren opfylder betingelserne i  §3, og kan  optages i foreningen eller  ej. Såfremt bestyrelsen afslår 

optagelsen, kan ethvert medlem forlange afgørelsen forelagt til generalforsamlingen. 

                                              

 

§5 

           

Ophører et medlem efter bestyrelsens skøn med at opfylde de i §3 angivne  betingelser for adgan-

gen til  at blive medlem,  ophører samtidigt hermed  medlemsskabet. Bestyrelsen kan dog tilstå 

medlemmer, der ophører med at drive selvstændig næring ret til fortsat medlemsskab. Såfremt 

bestyrelsen afslår sådan begæring, kan ethvert medlem forlange afgørelsen forelagt til gene-

ralforsamlingens beslutning. 

 

§6 

 

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen inden d. 1. i en måned og 

med 3 måneders varsel.  Medlemsskab af foreningen ophører, når et medlem er mere end 12 

måneder i restance med medlemsbidrag uden at have fået henstand. 

 

§7 

 

Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. 

           

Foreningens generalforsamling afholdes i oktober måned. 

 

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne gøres til genstand for behandling på generalforsam-

lingen, indsendes til foreningens formand inden den 15. september. 

 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via elektroniske medier 

(mail) til medlemmerne, eller ved bekendtgørelse i de stedlige blade. 

 

Indkaldelse skal angive hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen, eventuelle 

forslag om vedtægtsændringer skal gengives i det væsentlige. 

           

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller når der 

til bestyrelsen fremsættes skriftlig begæring herom af mindst en fjerdedel af foreningens 

medlemmer. 

 

 

 

 

 



 

§8 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

§9 

  

Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges 

 

I lige år afgår 5 medlemmer 

 

I ulige år afgår 4 medlemmer. 

 

På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

 

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i 

bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil den generalforsamling, hvor det afgående 

bestyrelsesmedlem vil være afgået efter tur. 

 

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge i hvilken de er valgt 

           

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær, og fastsætter i øvrigt selv sin 

forretningsorden. 

 

§10 

 

Ribe Handelsstandsforeningen tegnes af Formanden & 1 bestyrelsesmedlem i forening. Ved 

låneoptagelse tegnes foreningen dog af bestyrelsesformanden og tre bestyrelsesmedlemmer i 

foreningen. 

§11 

 

 

Forandringer i vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling hvor et stemmeflertal på 

mindst 2/3 af stemmeberettiget fremmødte stemmer for forslaget. 

 



Forslag om foreningens ophævelse kan kun vedtages af en generalforsamling hvor mindst 1/2 af 

foreningens medlemmer er fremmødt, og et stemmeflertal på mindst 2/3 af stemmeberettiget 

fremmødte stemmer for forslaget.  

Er den i en sådan anledning først sammenkaldte generalforsamling ikke  beslutningsdygtig,  skal  

en ny  generalforsamling indkaldes  inden 8 dage, og  denne kan da,  uden hensyn  til de  tilstede-

værende medlemmers  antal, tage beslutning, når 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. 

 

§12 

 

I alle andre tilfælde end i §4, 5 og 10  nævnte tages beslutning ved simpel stemmeflerhed. 

 

Hvert medlem har een stemme. Stemmeretten kan alene udøves af medlemmet personligt eller ved 

skriftlig fuldmagt, eller af en i medlemsvirksomheden ansat medarbejder. 

 

Såfremt beslutning om foreningens ophævelse vedtages, skal foreningens midler af bestyrelsen 

overdrages til Esbjerg Byråd, der da tager bestemmelse om beløbets anvendelse i velgørende 

øjemed, dog på den betingelse, at det udelukkende kommer Ribe handelsstand til gode. 

 


