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1. Formål 
1.1 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde mellem erhvervene, offentlige 

myndigheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, handels-, og turistfor-
eningen samt Frederikshavn Kommune at fremme en sund erhvervsudvikling og en god 
beskæftigelse i Skagen, Ålbæk og omegn.  
 

 

 

1.2 Skagen Erhvervsforening deltager i Frederikshavns Erhvervsråd, jf. punkt 3.9. Skagen Er-
hvervsforening har desuden til formål gennem deltagelse i Frederikshavn Erhvervsråd at tilgodese 
det i punkt 1.1 anførte formål samt subsidiært samme vedrørende hele Frederikshavn Kommune. 
Dette skal blandt andet, men ikke udtømmende, ske ved gennem Skagen erhvervsforenings besty-
relsesmøder og deltagelse i Frederikshavn Erhvervsråd 
1.2.1 at udøve indflydelse på forretningsplan for Frederikshavn Erhvervsråd, 
1.2.2 i samarbejde med Frederikshavn Erhvervsråd at foretage prioritering af den lokale indsats i 
henhold til den i punkt 1.2.1 vedtagne forretningsplan i det i punkt 1.1 anførte område, og 
1.2.3 at udøve indflydelse på øvrige forhold, hvorom Frederikshavn Erhvervsråd træffer beslut-
ning. 
 
2. Organisationsopbygning 
2.1 Medlemskredsen: 

Medlemskredsen består af organisationer, foreninger, virksomheder og enkeltpersoner 
med hjemsted i Skagen-området. 

 
2.2 Medlemskab opnås ved betaling af det af generalforsamlingen vedtagne kontingent. 
 
3. Bestyrelsen 
3.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 17 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer vælges på 

en generalforsamling. Disse medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 afgår i lige 
år og 2 afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

 

Slettet: <#>SKAGEN ERHVERVS-
FORENING har til formål på upolitisk 
plan at arbejde for fremme af erhvervs-
livet i den tidligere Skagen Kommune (i 
det følgende kaldet Skagen-Området) 
og i øvrigt beskæftige sig med opgaver, 
som kan være til gavn for Skagen-
Områdets udvikling i enhver henseen-
de, eller som kan medvirke til at sprede 
kendskab til Skagen by og omegn samt 
til Skagen-Områdets fortrin i beskæfti-
gelses- og erhvervsmæssig retning.¶
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3.2 LO i Frederikshavn samt HTS i fællesskab med Dansk Erhverv udpeger hver 1 medlem til 
foreningens bestyrelse. Det pågældende medlem skal have bopæl i Skagen-området.  

 
3.3 Følgende erhvervsrelaterede foreninger og virksomheder i Skagen-området kan hver udpe-

ge 1 medlem: 
1. Skagen Turistforening. 

 2. Skagen Handelsstandsforening. 
 3. Skagen Fiskeriforening. 
 4. ServiceTeam Skagen Havn. 
 5. Areallejerforeningen på Skagen Havn. 
 6. Skagen Fiskeeksportørforening. 
 7. Hotel- og Restauratørforeningen for Skagenområdet. 
 8. Skagen Håndværker- og Industriforening. 
 9. Ålbæk Håndværker- og Handelsstandsforening. 
 10. Foreningen af Campingpladser i Skagenområdet. 
 11. Skagen Havn 
 12 Museer. 
 
3.4 Der kan for de ovennævnte udpegede medlemmer ligeledes af de pågældende organisatio-

ner/foreninger/virksomheder udpeges en suppleant for medlemmet med henblik på at sik-
re, at der er bred tilslutning og opbakning til bestyrelsens arbejde. 

 
3.5 Den pågældende organisation/forening/virksomhed skal for at kunne udpege et medlem og 

en suppleant være medlem af Skagen Erhvervsforening. 
 

3.6 Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved af-
stemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer og fastsætter 
selv sin forretningsorden. Den af Frederikshavn Erhvervsråd udpegede erhvervsdirektør 
(Erhvervsdirektøren) eller dennes stedfortræder fungerer som sekretær for foreningen. Er-
hvervsdirektøren deltager uden stemmeret i alle bestyrelsens møder. 

 
3.7 Bestyrelsesmøder afholdes min. 3 gange pr. år, eller når formanden finder det fornødent, 

eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. 

Slettet: F
Slettet: udpeges 

Slettet: Lederen af Erhvervshuset Skagen

Slettet: Lederen af Erhvervshuset Skagen
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3.8 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er 

til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær den fungerende for-
mands – stemme udslaget.    

 

3.9 Formand, næstformand og kasserer er foreningens forretningsudvalg, og er fødte medlem-
mer af Frederikshavn Erhvervsråd. 

 

3.10 Erhvervsforeningens bestyrelsesmedlemmer har pligt til at udvise diskretion og har tavs-
hedspligt vedrørende alle ideer, personlige og økonomiske forhold, der kommer til bestyrel-
sesmedlemmernes kendskab i forbindelse med udøvelsen af bestyrelseshvervet. 

 
3.11 I tilfælde af, at et medlem skulle afgå i årets løb, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere 

sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende af den nærmest følgende ge-
neralforsamling. 

 
3.12 I det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt kan denne supplere 

sig med 1- 2 associerede medlemmer. De associerede medlemmer udpeges og afsættes af 
bestyrelsen. De af bestyrelsen udpegede associerede medlemmer har, medmindre bestyrel-
sen i konkrete tilfælde beslutter andet, ret til at deltage i og tale på bestyrelsesmøderne, 
men har ikke stemmeret under møderne.   

 
4. Generalforsamling 
4.1 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal. 
 
4.2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og 

skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger 
det, i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse. 

 
4.3 Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse enten i et 

lokalt dagblad eller i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 14 
dages varsel. 

 

Slettet: <#>Bestyrelsen udpeger af sin 
midte 2 medlemmer til Frederikshavn 
Erhvervsråd. Formanden for Skagen Er-
hvervsforening er født medlem af Frede-
rikshavn Erhvervsråd samt Erhvervs- og 
Turismeudvalget (§ 17, stk. 4-udvalget) i 
Frederikshavn Kommune.¶

Slettet: april måned.
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4.4 I dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  
1. Valg af dirigent. 

 2. Formandens årsberetning. 
 3. Godkendelse af den reviderede årsrapport. 
 4. Fastsættelse af kontingent. 
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 6. Valg af revisor. 
 7. Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år. 
 8. Indkomne forslag. 
 9. Eventuelt. 
 
4.5 Forslag til behandling under punkt 8 skal for at kunne behandles fremsendes skriftligt til 

formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
5. Beslutninger 
5.1 Alle beslutninger i foreningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Det er en betingelse 

for stemmeret, at kontingentet er betalt 
 
Et medlem har først stemmeret efter 3 måneders medlemskab, regnet fra indmeldelses-
datoen. 
 
Organisationer, foreninger og virksomheder stemmer i forhold til deres medlemstal eller 
antal ansatte således: 

 
- fra 0 - 50 medlemmer/ansatte: 1 stemme i alt 
- over 50 medlemmer/ansatte: 2 stemmer i alt 

 
5.2 Afstemning kan ske ved fuldmagt, dog kan et fremmødende medlem kun repræsentere ét 

andet medlem ved fuldmagt. 
 
6. Økonomi 
6.1 Det økonomiske grundlag for foreningen søges tilvejebragt ved kontingent fra medlemmer-

ne. 

Slettet: - fra 001-100 medlem-
mer/ansatte – 1 stemme¶

- fra 101-200 medlemmer/ansatte – 2 
stemmer¶

- fra 201 medlemmer/ansatte – 3 
stemmer.¶
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6.2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
6.3 Erhvervsforeningen er i juridisk henseende en forening, og som følge heraf kan Erhvervsfor-

eningens eventuelle kreditorer alene søge sig fyldestgjort i den formue, som foreningen er i 
besiddelse af, idet de enkelte medlemmer ikke hæfter for foreningens gæld. 

 
7. Vedtægtsændringer og opløsning 
7.1 Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. 
Stemmer 2/3 for opløsningen, men er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsam-
lingen, skal bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til ny generalforsamling, hvor op-
løsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. 

 
7.2 Vedtages forslag om opløsning af foreningen, tilgår eventuelle formuegoder Frederiks-

havn Erhvervsråd. 
 
8. Tegningsret 
8.1 Foreningen tegnes af formanden og 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer. 
 
Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 2012.  
 
 
Som dirigent: 
 
 
I bestyrelsen: 
   
 

Slettet: 10. september 2008¶
Formateret: Fremhævning


