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VEDTÆGTER
for

Silkeborg Business
§ 1 - Navn og hjemsted
1.1.

Foreningens navn er Silkeborg Business.

1.2.

Foreningens binavne er ”Foreningen for erhverv Silkeborg” i daglig tale Erhverv Silkeborg,
InnovationSilkeborg samt Foreningen Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks Outdoor Hovedstad.

1.3.

Foreningen er hjemmehørende i Silkeborg Kommune.

§ 2 - Formål
2.1.

Foreningens formål er at støtte den selvejende institution Erhverv Silkeborgs formålsbestemmelse, som er følgende:
”Fondens formål er at virke for en sund udvikling af Silkeborg Kommunes erhvervsliv og gennem fonden at fremme iværksætterlysten i området og øge overlevelsesraten blandt områdets iværksættere og virksomheder.
Under fondens målsætning hører bl.a.:

a.

at medvirke til konsolidering og udvikling af de bestående erhvervsvirksomheder i

Silkeborg Kommune igennem f.eks. vejledning, netværksfacilitering og kompetenceudvikling

b.

at medvirke til etablering af virksomheder i Silkeborg Kommune

c.

at synliggøre området, så virksomheder tiltrækkes

d.

at virke som katalysator og initiativtager for idéer og aktiviteter med henblik på at udvikle erhvervslivet i Silkeborg Kommune

e.

at støtte, søge optagelse i eller samarbejde med andre juridiske enheder for at fremme foreningens formål

f.

rådgivning til og kompetenceudvikling af iværksættere, kommende iværksættere og virksomheder

g.

anden kursusvirksomhed, der tilbyder viden og kompetenceudvikling til iværksættere og
virksomheder”

2.2.

Foreningens formål er derudover, at
-

at understøtte Silkeborgs brandingpotentiale som Danmarks outdoor hovedstad,

-

at øge innovationen hos Silkeborg Kommune og virksomhederne i området,

-

at påvirke de erhvervspolitiske rammer via meningstilkendegivelser og dialog, såvel lokalt, regionalt som nationalt.

2.3.

Foreningen vil afholde medlemsmøder med henblik på at styrke sammenhængen mellem erhvervsfremmeindsatser og kommunernes virksomhedsrettede myndighedsopgaver, som
f.eks. beskæftigelsesindsatsen, planområdet, byggesager og miljøgodkendelser m.v. til
gavn for lokale virksomheder.

§ 3 - Foreningens oprettelse og omfang
3.1.

Foreningen er oprettet i henhold til stiftelsesmøde afholdt den 28. april 2009.

3.2.

Foreningen er med virkning fra den 01.01.2021 fusioneret med foreningen InnovationSilkeborg CVR.nr. 37 84 12 69 og foreningen Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks Outdoor
Hovedstad CVR nr. 27 76 26 89.

3.3.

Som medlem af foreningen kan optages alle firmaer, foreninger, organisationer,
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institutioner i Silkeborg Kommune.
3.4.

Et foreningsmedlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen, hvilket skal ske skriftligt
til foreningens kasserer. Udmeldelse skal ske med minimum 1 måneds varsel til et kalenderårs udløb. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

3.5.

Bestyrelsen kan nægte optagelse som medlem, og et medlem kan ligeledes udelukkes af
foreningen, hvis medlemmet handler imod foreningens interesser. Den pågældende aktør
er herefter berettiget til at få forholdet afgjort på den førstkommende generalforsamling,
hvor bestyrelsens beslutning kun er gyldig, hvis den godkendes med simpelt flertal blandt
de fremmødte medlemmer.

§ 4 – Kontingent
4.1.

Foreningens midler tilvejebringes gennem kontingent fra medlemmerne. Medlemskontingentets størrelse vedtages på den årlige generalforsamling.

4.2.

Kontingentet opkræves én gang årligt efter afholdelse af den årlige generalforsamling.

4.3.

Ved kontingentrestance er bestyrelsen berettiget til efter afgivelse af skriftligt påkrav at
ekskludere et medlem, såfremt restancen ikke er betalt senest 14 dage efter modtagelsen
af påkrav om betaling.

4.4.

Stemmeret på generalforsamling har alle medlemmer med én stemme hver. Et medlems
stemmeret suspenderes, hvis medlemmet er i restance med betaling af kontingent.

4.5.

Første års kontingent er fastsat ved etableringen af foreningen.

§ 5 – Ordinær generalforsamling
5.1.

Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.

5.2.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent.
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5.3.

2.

Formandens beretning.

3.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4.

Fastsættelse af kontingent og stillingtagen til støtte til Fonden erhverv Silkeborg.

5.

Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jfr. punkt 9.

6.

Valg af revisor.

7.

Behandling af indkomne forslag.

8.

Eventuelt.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
indleveret til formanden for foreningen senest 20 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling
6.1.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 20% af det samlede medlemstal. Begæringen
skal angive de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§ 7 – Indkaldelse til generalforsamling
7.1.

Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev eller mail til medlemmerne med mindst
4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

§ 8 – Afstemning
8.1.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. På generalforsamlingen kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan ingen som fuldmægtig for andre afgive flere end 3 stemmer.

8.2.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal. Dog kræves ændring af vedtægterne, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer vedtager forslaget, og at ændringsforslaget er fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

8.3.

Angående opløsning henvises til punkt 13.
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§ 9 – Repræsentantskab
9.1

Foreningen vælger på den årlige generalforsamling et repræsentantskab bestående af 25
medlemmer. Af de 25 medlemmer vælges de 14 blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen. De sidste 11 medlemmer sammensættes som følgende:

a.

6 repræsentanter udpeget af foreningens siddende bestyrelse blandt nøgleaktører/kompetencer, der ikke er valgt/udpeget til repræsentantskabet i første omgang.
Der skal tages behørigt hensyn til branche- og geografisk spredning. Man kan kun udpeges til repræsentantskabet én gang.
Udpegede repræsentanter sidder for en 2-årig periode.
I opstarten af Silkeborg Business udpeges 3 repræsentanter for 2 år og 3 repræsentanter for 3 år.

b.

Borgmesteren for Silkeborg Kommune.

c.

2 medlemmer af byrådet.

d.

Kommunaldirektøren og udviklingschefen for Silkeborg Kommune

e.

Et repræsentantskabsmedlem fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstager organisationer udpeget af den siddende bestyrelse i en overgangsperiode på 2 år frem til generalforsamlingen marts 2023.

9.2

Repræsentantskabet afvikler minimum to årlige arbejdssessioner, hvor erhvervsmæssige
udfordringer og muligheder drøftes, og kursen for foreningen lægges.

9.3.

De 14 generalforsamlingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer samt de under punkt 9.1.ad nævnte repræsentantskabsmedlemmer træder indenfor 1 måned efter afholdelse af den
ordinære generalforsamling sammen med henblik på at udpege bestyrelsen for foreningen
efter bestemmelsen nedenfor i punkt 10.

9.4.

Foreningen er med virkning fra 01.01.2021 fusioneret med foreningen InnovationSilkeborg
CVR.nr. 37 84 12 69 og foreningen Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks Outdoor Hovedstad,
CVR nr. 27 76 26 89 I perioden fra fusionens ikrafttræden og frem til foreningens første
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generalforsamling, fungerer den forsættende forenings repræsentantskab som konstitueret
repræsentantskab.

§ 10 – Bestyrelsen
10.1.

Bestyrelsen for foreningen består af 7 medlemmer (midlertidigt 10 medlemmer), der udpeges
således:
a.

5 medlemmer udpeget af de på generalforsamlingen valgte 14 repræsentantskabsmedlemmer

samt

repræsentantskabsmedlemmerne

nævnt

under

punkt

9.1.a..

b.

Borgmesteren i Silkeborg Kommune

c.

Kommunaldirektøren for Silkeborg Kommune

d.

Ved den afsluttende generalforsamling i Danmarks Outdoor Hovedstad udpeger foreningen 1 medlem til bestyrelsen for perioden 2021 til 2023.

e.

Ved den afsluttende generalforsamling i Innovation Silkeborg udpeger Innovation Silkeborg 1 medlem til bestyrelsen for perioden 2021 til 2023.

f.

Handel Silkeborg inviteres til at udpege en repræsentant (uden stemmeret) til at deltage i bestyrelsesmøder for perioden 2021 til 2023.
Ved generalforsamlingen 2023 bortfalder bestemmelserne i pkt. d, e og f.

10.2.

De i punkt 10.1. a. nævnte medlemmer udpeges med virkning for 2 år ad gangen.

10.3.

Af de i punkt 10.1. a. nævnte medlemmer er 3 på valg det første år, 2 medlemmer er
på valg andet år, således at der sikres kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

10.4.

Foreningen er med virkning fra 01.01.2021 fusioneret med foreningen InnovationSilkeborg CVR.nr. 37 84 12 69 og Foreningen Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks Outdoor
Hovedstad CVR nr. 27 76 26 89.
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I perioden fra fusionens ikrafttræden og frem til foreningens første generalforsamling
indsættes en interim bestyrelse bestående af 2 tidligere bestyrelsesmedlemmer fra
hver af de tre fusionerede foreninger suppleret af borgmesteren og kommunaldirektøren for Silkeborg Kommune. Som formand og næstformand for interim bestyrelsen
konstituerer man sig med den tidligere formand og næstformand fra det fusionerede
Erhverv Silkeborg.
Denne bestyrelse indkalder snarest til en generalforsamling med henblik på valg af repræsentantskab og bestyrelse.
10.5.

Bestyrelsesformanden vælges blandt de i punkt 10.1 a udpegede medlemmer. Formanden
kan ikke være de i pkt. 9.1.b, 9.1.c og 9.1.d personer.

10.6.

I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand, og fastsætter en
forretningsorden for sit virke.

10.7.

Bestyrelsen afholder møde så ofte, forholdene kræver det, dog mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle
beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

10.8.

Hvert år udarbejdes et budgetforslag for det kommende år til godkendelse af bestyrelsen.

§ 11 – Tegningsregler
11.1

Business-Silkeborg tegnes af foreningens formand og næstformand i forening eller af foreningens formand sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 – Regnskab
12.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
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12.2.

Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor, der skal være statsautoriseret
revisor eller registreret revisor.

§ 13 – Opløsning

13.1.

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger, der skal afholdes
med mindst 5 ugers mellemrum. Det kræves, at beslutning om opløsning godkendes på
hver generalforsamling af mindst 2/3 af de mødte.

13.2.

Med samme majoritet træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens formue, som skal anvendes på en måde, der er i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i §2.

Side 8

