VEDT ÆGT ER
FOR
FORENING EN NO RDDANMA RKS EU-KONT OR
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1.0.

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

1.1.

Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor.

1.2.

Foreningens binavn er North Denmark EU Office.

1.3.

Foreningens hjemsted er Nordjylland.

2.0.

FORMÅL

2.1.

Foreningens formål er at danne ramme for et fælles norddansk EU-kontor i Bruxelles og Nordjylland, som virker for at understøtte implementering af kommunale og regionale strategier inden for innovation, videndeling og -opbygning,
anvendelse af ny teknologi, etablering og udvikling af nye virksomheder, udvikling af menneskelige ressourcer, udvikling af regionale kompetencer og andre
udviklingsaktiviteter i yderområderne.

2.2.

Foreningen har ikke en politisk eller økonomisk dagsorden, og arbejder udelukkende på det operationelle niveau.

2.3.

Foreningen skal være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner
i regionen. Foreningen må ikke være i konkurrence med private virksomheder.

3.0.

MEDLEMMER

3.1.

Foreningens medlemmer er Region Nordjylland og de enkelte kommuner i Region Nordjylland, samt Aalborg Universitet og University College Nordjylland.

3.2.

Grønlandske kommuner kan, under hensyntagen til Foreningens historiske
virke, også søge om optagelse i foreningen.

4.0.

INDSKUD

4.1.

Foreningsmedlemmerne forpligter sig til årligt forlods at indbetale kontingent i
henhold til pkt. 11. Kontingentet opkræves 1. januar for de medlemmer som
betaler et fast beløb. For de medlemmer som betaler et kronebeløb pr. indbygger opkræves kontingentet når befolkningstallene fra Danmarks statistik forlægger.

5.0.

HÆFTELSE

5.1.

For de forpligtelser der påhviler foreningen, hæfter alene foreningens formue,
jfr. dog punkt 6. Intet medlem har noget krav på foreningens formue.
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6.0.

Driftskredit

6.1.

Foreningen har mulighed for at etablere en kassekredit på maksimalt kr.
2.000.000,00. Foreningen hæfter forud for medlemmerne for kreditten over for
pengeinstituttet. Region Nordjylland hæfter for halvdelen af kreditten, kommunerne hæfter for den anden halvdel. Såfremt de kommunale medlemmers hæftelse måtte blive aktualiseret, hæfter de kommunale medlemmer indbyrdes i
forhold til medlemmernes befolkningstal. Befolkningstallet defineres som det
seneste officielle offentliggjorte befolkningstal på tidspunktet for hæftelsens aktualisering.

7.0.

GENERALFORSAMLING

7.1.

Generalforsamlingen udgøres af medlemmerne af Kontaktudvalget suppleret
med foreningens øvrige medlemmer.

7.2.

Generalforsamlingen skal have forelagt store og betydende dispositioner til
godkendelse, eksempelvis beslutning om etablering af kontor/forretningssted
andre steder end Bruxelles og Nordjylland.

7.3.

Generalforsamlingen kan ved flertalsbeslutning anmode bestyrelsen om en redegørelse om forhold, der vedrører foreningen.

7.4.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i forbindelse med et Kontaktudvalgsmøde i første kvartal, eller i andet kvartal, såfremt det ikke har været muligt at
afholde i første kvartal.

7.5.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med højest 4 ugers og mindst 2 ugers
varsel. Indkaldelse – der foretages af bestyrelsen – skal ske på en efter bestyrelsens skøn forsvarlig måde til alle medlemmer af foreningen til den i medlemsdatabasen noterede adresse. Såfremt oplysningerne i medlemsdatabasen er
mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller indkalde
på anden måde.

7.6.

I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden,
hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

7.7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budget og handlingsplan forelægges til orientering.

4.

Indkomne forslag.
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5.

Valg af revisor.

6.

Eventuelt.

7.8.

Forslag fra medlemmerne af foreningen til behandling på den ordinære generalforsamling optages på dagsordenen, såfremt forslaget er fremsat senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.9.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds
varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med
angivelse af dagsorden fra mindst 4 medlemmer senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

7.10.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal,
medmindre vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder
forslaget.

7.11.

Beslutning om ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun
træffes med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

7.12.

Et referat af forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.

7.13.

Region Nordjylland vælger en formand for to år, der herefter erstattes af en
formand valgt af kommunerne, der sidder som formand de næste to år eller
omvendt. Således skifter formandsskabet efter hvert 2. år mellem en kandidat
valgt af Region Nordjylland og en kandidat valgt af kommunerne.
Ligeledes vælger Region Nordjylland og kommunerne hver en næstformand for
den periode, hvor formandsposten er besat af den anden part. Et medlem kan
godt vælges til at fungere som formand eller næstformand i to år for herefter at
indtage den anden post i bestyrelsen som formand eller næstformand i de følgende to år.

8.0.

BESTYRELSEN

8.1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges for 4 år ad
gangen følgende kommunal- og regionalvalgsperioden. Valg til bestyrelsen
sker således på 1. generalforsamling efter et kommunalvalg.

8.2.

Bestyrelsen sammensættes på følgende måde:
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1 repræsentant udpeget af Vækstforum
3 repræsentanter fra Business Region North Denmarks bestyrelse
2 repræsentant for medlemskommunerne. Udpeget af KKR
2 repræsentant for Region Nordjylland. Udpeget af Regionsrådet
Derudover tilknyttes 3 tilforordnede, som skal bidrage med faktuel faglige viden,
og sammensættes på følgende måde:
1 repræsentant for Aalborg Universitet
1 repræsentant for Region Nordjyllands administration
1 repræsentant for kommunernes administration
De 3 tilforordnede har ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne
8.3.

Bestyrelsesperioden følger kommunal- og regionalvalgsperioden. Den afgående bestyrelse fungerer til den nye er tiltrådt.

8.4.

Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af en direktør for foreningen, der således har det daglige ledelsesansvar for foreningen.

8.5.

Direktøren referer til bestyrelsen via formanden.

8.6.

Det tilstræbes, at bestyrelsen til enhver tid sammensættes således, at den bredt
repræsenterer medlemskredsen af foreningen.

8.7.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der
er nødvendige for foreningens daglige drift, herunder eventuelt etablering af
formandskab, udvalg mv. under bestyrelsen.

8.8.

Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder per år. Bestyrelsen mødes når formanden bestemmer det, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
Bestyrelsesmøderne kan afholdes elektronisk.

8.9.

Bestyrelsesformanden udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde og sørger for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger.

8.10.

Bestyrelsen modtager intet vederlag.

8.11.

Foruden selve bestyrelsesmedlemmerne, er der tilknyttet 3 tilforordnede til bestyrelsen, der skal bidrage med faktuel faglig viden. De tilforordnede har møderet, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøderne.

9.0.

TEGNINGSREGEL

9.1.

Foreningen tegnes af formanden og af foreningens direktør i forening eller af
den samlede bestyrelse.
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10.0.

SAMARBEJDSRELATIONER

10.1.

For at understøtte det regionale samarbejde og fælles fokus afholdes årligt
møde med bestyrelsen i Business Region North Denmark med henblik på, at:
1. Bestyrelsen for Business Region North Denmark orienteres om foreningens
økonomi, resultater og planer for det kommende år.
2. Bestyrelsen for Business Region North Denmark har mulighed for at foreslå
prioritering i foreningens fremadrettede indsats.
3. Bestyrelsen for foreningen har ligeledes mulighed for at fremlægge forslag
til konkrete indsatser og projekter over for bestyrelsen i Business Region
North Denmark.

11.0.

FINANSIERING

11.1.

Finansiering sker via et årligt kontingent.

11.2.

Kontingentets størrelse baseres på et kronebeløb pr. indbygger i medlemskommunerne og medlemsregionen. Aalborg Universitet og University College Nordjylland betaler et fast kontingent.

11.3.

Det faste kontingent for Aalborg Universitet og University College Nordjylland
kan alene ændres, såfremt Aalborg Universitet og University College Nordjylland er enig heri på den pågældende generalforsamling, hvor forslaget om ændring af kontingentet behandles

11.4.

Kronebeløbet pr. indbygger fra medlemskommunerne og Regionen er fastsat i
forbindelse med etableringen af Foreningen NordDanmarks EU-kontor og videreføres fra år til år. Kronebeløbet kan ændres på generalforsamlingen såfremt
medlemskommunerne og/eller Region Nordjylland har fremsat forslag herom

11.5.

Frist for indbetaling af kontingent til NordDanmarks EU-kontor er den 1. april.

12.0.

REVISION

12.1.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

12.2.

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges
på generalforsamlingen.

12.3.

Alle beretninger fra revisionen skal forelægges på bestyrelsesmøderne.
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13.0.

UDTRÆDELSE

13.1.

Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsesformanden pr. 1. september, hvormed medlemskabet ophører med udgangen af indeværende kalenderår. Ved
udmeldelse efter 1. september ophører medlemskabet med udgangen af næste
kalenderår.

13.2.

Såfremt foreningen på tidspunktet for foreningsmedlemmets udtræden måtte
have optaget lån, for hvilke foreningsmedlemmerne hæfter i forhold til særskilt
aftale, er det udtrædende foreningsmedlem forpligtet til ved udtrædelsen at indfri sin forholdsmæssige andel heraf.

13.3.

Det udtrædende foreningsmedlem får intet udbetalt af foreningen i forbindelse
med udtrædelsen, hverken sin andel af foreningens kapital, af den likvide kapital eller af foreningens aktiver i øvrigt.

14.0.

OPLØSNING

14.1.

Foreningen kan opløses af generalforsamlingen efter godkendelse af 2/3 af de
på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

14.2.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i tilfælde af opløsning tilbagegå til
medlemmerne i overensstemmelse med de principper, der gælder for betaling
af kontingent.
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