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1. Rådets navn, hjemsted og formål 

1.1 Rådets navn er FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD. 

Rådets binavn er Erhvervshus Nord. 

 

1.2 Frederikshavn Erhvervsråd er beskrivende for selve rådets sammensætning af besty-

relsesmedlemmer. 

 

1.3 Driftsorganisationens navn er Erhvervshus Nord. 

Erhvervshus Nord er kaldenavn (binavn) for driftsorganisationen under Frederiks-

havn Erhvervsråd. Erhvervskontoret bruger ”Erhvervshus Nord” i daglig tale og 

kommunikation overfor omverdenen.  

 

1.4 Rådet har hjemsted i Frederikshavn Kommune. 

 

1.5 Rådets formål er: 

• Gennem samarbejde mellem Skagen Erhvervsforening, Frederikshavn Erhvervs-

forening, Sæby Erhvervsforening og Frederikshavn Kommune, at fremme en 

sund erhvervsudvikling i Frederikshavn Kommune, 

• Gennem kontrakter med Frederikshavn Kommune at udøve erhvervsservice i 

Frederikshavn Kommune. 

 

2. Medlemskab 

2.1 Som medlem af Rådet er Skagen Erhvervsforening, Frederikshavn Erhvervsforening 

og Sæby Erhvervsforening. 

 

2.2 De 3 medlemmer udpeger hver 3 repræsentanter til Rådet. Én af disse skal være for-

manden for hver af de 3 erhvervsforeninger. 
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Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalg udpeger 2 repræsentanter til Erhvervsrå-

det, hvoraf den ene repræsentant er borgmesteren, som født medlem, mens den anden 

repræsentant udpeges blandt de byrådspartier, som ikke har borgmesterposten, såle-

des, at der er en politisk bredde i repræsentationen. 

DI i Frederikshavn Kommune udpeger 1 repræsentant til Rådet. 

LO i Frederikshavn Kommune udpeger 1 repræsentant til Rådet. 

 

2.3 De 13 repræsentanter til Rådet udpeget således: 

De 9 repræsentanter, som udpeges af medlemmerne, udpeges en gang årligt. 

 

De 4 øvrige repræsentanter, dvs. Borgmesteren samt 1 øvrig fra byrådet, 1 fra LO og 

1 fra DI udpeges fra disses egne organisationer. 

 

2.4 Rådet nedsættes hvert år på generalforsamlingen jf. §§ 4 og 5. 

 

2.5 Rådet konstituerer sig med formændene for de 3 erhvervsforeninger, som henholds-

vis formand, 1. næstformand og 2. næstformand, der ligeledes er rådets forretnings-

udvalg. 

 

2.6 Suppleanter til forretningsudvalget er de 3 næstformænd fra Skagen, Frederikshavn 

og Sæby Erhvervsforeninger. 

 

3. Forretningsorden 

3.1 Rådet udarbejder en forretningsorden.  

 

3.2 Rådet har ansvaret for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner. Planerne bør væ-

re i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes overordnede erhvervspolitiske 

mål, i hvis planlægning og udarbejdelse Frederikshavn Erhvervsråd forventes inddra-

get. 
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4. Rådets møder og generalforsamling 

4.1 Formanden indkalder Rådets medlemmer til møde mindst 3 gange om året. På for-

langende af et af Rådets medlemmer, indkalder formanden til møde.  

 

4.2 På et af de 3 fastsatte Erhvervsrådsmøder afholdes den ordinære generalforsamling, 

jf. punkt 5.2.  

 

4.3 På Rådets møder, og på generalforsamlingen, har hver af de 13 repræsentanter hver 

én stemme. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 

 

4.4 Hvis blot ét medlem forlanger det, skal en afgørelse træffes ved skriftlig afstemning. 

 

5. Ordinær generalforsamling 

5.1 Generalforsamlingen er Rådets øverste myndighed. 

 

5.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden: 

1. Beretning fra Rådets formand. 

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

3. Fastsættelse af medlemsbidrag. 

4. Nedsættelse af Rådet. 

5. Valg af statsaut. eller registreret revisor. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 

 

5.3 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af Rådet med mindst 10 dages varsel.  
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5.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Rådet i hænde senest 5 dage 

før generalforsamlingen. 

 

6. Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden og hvert af de 3 med-

lemmer. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 10 dages varsel.  

 

7. Direktion 

7.1 Rådet ansætter en Erhvervsdirektør. 

 

7.2 Erhvervsdirektøren varetager den daglige ledelse af Rådets virksomhed, herunder 

også ansættelse og afskedigelse af personale, og skal derved følge retningslinjer og 

anvisninger, som Rådet giver. 

 

7.3 Erhvervsdirektøren, eller dennes stedfortræder, fungerer som sekretær for Rådet. Er-

hvervsdirektøren deltager uden stemmeret i alle Rådets møder. 

 

8. Tegningsret 

8.1 Rådet tegnes af Formanden og Erhvervsdirektøren i forening, eller en af disse i for-

ening med et forretningsudvalgsmedlem. Rådet kan meddele prokura.  

 

9. Årsrapport og revision 

9.1 Rådets regnskabsår er kalenderåret. 

  

9.2 Årsrapporten revideres af en statsaut. eller reg. revisor, der vælges af generalforsam-

lingen. 

 

9.3 Årsrapporten forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 
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10. Ændring af vedtægterne 

10.1 Disse vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de fremmødte 

repræsentanter stemmer for forslag herom. 

 

11. Nedlæggelse af Rådet 

11.1 Forslag til nedlæggelse af Rådet, kan vedtages af generalforsamlingen, forudsat at 

mindst halvdelen af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede, og forudsat at 

mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for et forslag herom. Såfremt ikke mindst halv-

delen af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede, indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflerhed, dvs. 

med mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. 

 

11.2 Vedtages et forslag om nedlæggelse af Rådet, skal en eventuel formue anvendes til 

erhvervsfremmeformål i Frederikshavn Kommune. 

 

12. Forpligtelser og hæftelse 

12.1 Rådet hæfter kun for sine forpligtelser med den Rådet til enhver tid tilhørende for-

mue. Der påhviler ikke Rådets medlemmer eller repræsentanter nogen personlig hæf-

telse. 

 

13. Definitioner 

13.1 Som medlemmer forstås Skagen Erhvervsforening, Frederikshavn Erhvervsforening 

og Sæby Erhvervsforening. 

 

13.2 Som repræsentanter forstås de personer, som medlemmerne, byrådet, DI og LO ud-

peger til Rådet. 
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14. Vedtagelse 

Nærværende vedtægter er vedtaget på Frederikshavn Erhvervsråds ordinære generalforsam-

ling den. 25. april 2012. 

 

 

Dirigent: 

 

 

Jakob S. Johnsen     

 

Bestyrelsen: 

 

     

Allan Kastor Andersen  Jakob S. Johnsen  Jens Pedersen 

 

     

Lars Brandt  Leif Stiholt  Jonna Lydbæk 

 

     

Kaj Christiansen  Karl Erik Slynge  Svend Kobberup 

 

     

Cai Møller  Peter Høy   

 

     

Lars Møller  Erik Sørensen   

 


