
Vedtægter 
 

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er ”Sønderborg Salgs- og 

Reklameforening”, og dens hjemsted er Sønderborg. 
 
§ 2 Formål og virksomhed 

Foreningens formål er: At fremme interesse, oplysning, 

forskning og undervisning inden for markedsføring, god 

service og øget fokus på Sønderborg området. 
 
§ 3 Medlemskab 

Som medlemmer kan optages alle med interesse for 

markedsføring, både enkelte personer, institutioner og 

virksomheder. 
 
§ 4 Kontingent m.m. 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og forfalder  

forud hver 1. oktober. Restance i mere end 3 måneder 

medfører bortfald af medlemskabet. 
 
§ 5 Tegningsregler og hæftelse 

Bestyrelsen tegner foreningen, og foreningen hæfter for 

sine forpligtelser alene med sin formue. Foreningens 

medlemmer har ingen forpligtelser for foreningens gæld. 
 
§ 6 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober 

måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 

mindst 10 dages varsel med angivelse af tid, sted og 

dagsorden, der skal indeholde:  
 
1. Valg af dirigent.  

2. Aflæggelse af beretning.  

3. Aflæggelse af regnskab.  

4. Medlemsforslag  

5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, jfr. vedlagte 

udkast til vedtægtsændringer. (ekstra)  

6. Fastsættelse af kontingent.  

7. Valg af bestyrelse.  

8. Valg af suppleant.  

9. Valg af revisorer.  

10. Valg af revisorsuppleant. 

11. Eventuelt 
 
Indkaldelsen kan sendes elektronisk.  

Stemmeret har ethvert medlem, som har betalt kontingent.  

Stemmeret kan udøves ved et andet medlem, som er 

forsynet med skriftlig fuldmagt. Ingen kan afgive stemme 

for mere end 2 stemmeberettigede medlemmer.  

 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 

generalforsamling, må være bestyrelsen skriftligt i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen.  

 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 

bestyrelsen, hvis denne anser det for nødvendigt, eller når 

det skriftligt begæres af medlemmerne, dog mindst af 10 

medlemmer. Ønsket om indkaldelse sendes til bestyrelsen 

med angivelse af emnet, der ønske behandlet.  

 

Bestyrelsen er forpligtet til inden 10 dage med normalt 

varsel at indkalde til den ordinære generalforsamling.  
 
Ekstraordinær generalforsamling kan i påtrængende 

tilfælde indkaldes med 5 dages varsel. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder 

generalforsamlingen, og dirigenten afgør alle spørgsmål 

om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og 

resultater ved valg. Når det kræves, skal der ske skriftlig 

afstemning.  

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutnings-

dygtig ved almindelig stemmeflerhed, uanset de 

fremmødtes tal.  
 
§ 7 Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der 

vælges ved generalforsamlingen. 

Der vælges endvidere 1 suppleant.  

De forskellige medlemsinteresser skal så vidt muligt være 

repræsenteret i bestyrelsen.  

Valget gælder for 2 år ad gangen, idet der skiftevis afgår 

henholdsvis 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.  

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer 

og sekretær.  

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til at løse 

specielle opgaver.  

Bestyrelsen har ret til at supplere sig indtil førstkommende 

generalforsamling 
 
§ 8 Regnskab 

Foreningens regnskabsår går den 1. juli til 30. juni. 
 
§ 9 Revision 

Foreningen har 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet 

år. Der vælges endvidere 1 revisorsuppleant. 
 
§ 10 Vedtægtsændringer 

Til ændringer i foreningens vedtægter kræves, at mindst 

halvdelen af medlemmerne stemmer derfor.  

Hvis en generalforsamling uden at opnå dette flertal, har 

vedtaget ændringsforslaget med almindelig 

stemmeflerhed, skal ændringerne forelægges en ny 

generalforsamling, der indkaldes inden 10 dage med 

normalt varsel. Den nye generalforsamling er 

beslutningsdygtig usanset de fremmødtes antal.  
 
§11 Foreningsopløsning 

Når en generalforsamling vedtager foreningens opløsning, 

kan dette kun ske, når 80% af foreningens medlemmer 

stemmer derfor.  
Hvis en generalforsamling uden at opnå dette flertal 
har vedtaget forslag herom, skal den inden 10 dage 
med normalt varsel indkaldes til en ny 
generalforsamling. Vedtages på denne nye 
generalforsamling forslaget med 80% af de afgivne 
stemmer, opløses foreningen, og den sidste 
bestyrelse træffer beslutning om anvendelse af 
foreningens aktiver. 
 
Vedtægterne forelagt generalforsamlingen 4. oktober 
2018 og godkendt på en ekstraordinær 
generalforsamling 29. oktober 2018.   


