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FORENINGENS DATA OG NAVN

Foreningen er stiftet den 16. januar 1876 under navnet Herning Håndværkerforening, senere - den 14.
februar 1961 · · ændret til Herning Håndværker- og Industriforeningen og senest - den 7. april 2003 - ændret til Herning/Ikast Håndværker- og Industriforening.

2.

FORENINGENS

a)

At virke for handelens, håndværkets og industriens erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og
kulturelle interesser, og fortrinsvis i Herning og Ikast kommuner.

b)

At arrangere selskabelige sammenkomster og anden underholdning for medlemmerne.

c)

At fremme foreningens formål i en større sammenhæng gennem samarbejde med andre foreninger og organisationer med samme eller beslægtede formål.

d)

At drive Herning Håndværkerforenings stiftelse.

e)

Foreningen er tilsluttet Håndværksrådet.

3.

FORENINGENS MEDLEMMER

a)

I foreningen kan optages enhver myndig borger med tilknytning til handel, håndværk og industri
eller andre erhverv indenfor Herning og Ikast kommuner. Når ganske særlige omstændigheder taler for det, kan bestyrelsen dog undtagelsesvis optage en myndig person som medlem, selv om
denne ikke opfylder foranstående geografiske krav.

b)

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der ved simpelt stemmeflertal afgør, om optagelse kan finde sted. Eventuel nægtelse kan indankes for generalforsamlingen, hvis
afgørelse er endelig og bindende.

c)
d)

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel.
Et medlem, der ikke længere findes værdigt, eller som modarbejder foreningens interesser, kan
- efter skriftlig opfordring fra mindst 15 medlemmer - udelukkes. Afgørelsen træffes ved simpelt
flertal i bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan dog indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelsen er endelig og bindende.

e)

Bestyrelsen kan, når den skønner, at særlige omstændigheder taler derfor, udnævne æresmedlemmer og tilstå enkelte medlemmer kontingentfrihed.

f)

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende
forpligtelser.
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4.

KONTINGENT

a)

Det årlige kontingent fastsættes, efter forslag fra bestyrelsen, på den årlige generalforsamling.

b)

Et medlem, der er i restance med eet års kontingent, kan slettes af bestyrelsen. Restancer på 2
års kontingenter og derover medfører slettelse. Ved eventuel genindmeldelse skal restancer betales.

5.

GENERALFORSAMUNGEN

a)

Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Regnskabets fremlæggelse.
4. Valg af bestyrelse og suppleanter til denne.
5. Valg af revisorer.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

b)

Generalforsamlingen indvarsles -- ved avertering i de lokale dagblade - senest 8 dage før afholdelsen.

c)

Ethvert forslag kan og skal optages på generalforsamlingen, når dette - senest 1. januar - skriftligt er tilstillet formanden.

d)

Generalforsamlinger - der er foreningens højeste myndighed - er beslutningsdygtige uden hensyn
til antallet af mødte medlemmer, dog bortset fra vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

e)

Vedtægtsændringer kan kun ske, når 2/3 af foreningens medlemmer er mødt på en generalforsamling.
Hvis en generalforsamling - som skal tage stilling til vedtægtsændringer - ikke er beslutningsdygtig, kan den indkalde til ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringerne som eneste
punkt på dagsordenen, med 8 dages varsel, og denne generalforsamling er da beslutningsdygtig,
uanset de fremmødtes antal.

f)

g)

Afstemninger på generalforsamlinger sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem forlanger
skriftlig afstemning.
Bestyrelsen kan ·· med 3 dages varsel

ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og med angivel-

se af dagsorden indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når skriftligt forlangende herom fremkommer fra en kreds på mindst 25 medlemmer med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal i sådanne tilfælde - indkaldes inden 30 dage fra den dag, anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.
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På generalforsamlinger, herunder ekstraordinære, kan der kun tages bestemmelse om den eller
de sager, der er anført på dagsordenen.

6.

BESTYRELSEN

a)

Foreningen ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer, hvoraf mindst 10 skal repræsentere selv·
stændige erhvervsdrivende indenfor handel, håndværk og industri.
ingen - der er fyldt 70 år - kan indvælges i bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen og afgår skiftevis med 5 medlemmer årligt. Genvalg kan
finde sted.

b)

Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges et forretningsudvalg bestående af 5 medlemmer, hvoraf ovennævnte 4 er selvskrevne. I øvrigt nedsættes de for foreningens virksomhed nødvendige udvalg.

c)

Så ofte det er nødvendigt, afholdes bestyrelsesmøder, som bestemmes af formanden, i dennes
forfald, af næstformanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 8 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

d)

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

e)

Det overlades til den til enhver tid siddende bestyrelse at forvalte foreningens formål og midler
på bedste og fornuftigste måde under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen tegner foreningen udadtil.
Ved køb og salg eller prioritering af fast ejendom tegner bestyrelsen dog kun foreningen efter
forudgående godkendelse af generalforsamlingen.

7.
a)

FORENINGENS OPLØSNING
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling og kun, når 2/3 af foreningens medlemmer
er mødt.
Hvis en generalforsamling, som skal tage stilling til foreningens opløsning ikke er beslutningsdygtig, kan den indvarsle til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel ved avertering i de
lokale dagblade, og denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

b)

I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens midler

efter at al gæld er dækket - indgå i

en fond, hvis midler og udbytte skal anvendes til drift, støtte og eventuel udvidelse af "Herning
Håndværkerforeninges Stiftelse".

Vedtaget på generalforsamling den 3. april 2017.
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