ADVOKATHUSET NORDSJÆLLAND
- et partnerselskab

VEDTÆGTER FOR
HILLERØD BYFORUM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1
Foreningens navn/hjemsted
1.1.
1.2.

Foreningens navn: Hillerød ByForum
Foreningens hjemsted: Hillerød Kommune.

§2
Formål
2.1. Foreningens formål er at skabe fornyelse og vækst i Hillerød bykerne via etableringen af
en offentlig – privat samarbejdsplatform, der kan være katalysator og koordinator for at udvikle Hillerød bykerne til Nordsjællands førende handels- og kulturcentrum.
2.2. Målsætningen for foreningens arbejde er i denne forbindelse bl.a. at:


Mobilisere frivillige kræfter og øge det innovative samarbejde på tværs af interesseorganisationer.



Øge udbud af arrangementer og oplevelser med kant og sjæl hen over døgnet/ugen/året.



Øge tilgængelighed og oplevelse ved at tilgå og færdes i bykernen; byrum, adgangsveje,
belysning, udsmykning, parkeringsmuligheder.



Udvikle butikkernes og serveringsstedernes attraktionsværdi og serviceniveau fra at være
god til ekstraordinært god service.



Opnå stordriftsfordele til bygnings- og butiksdrift, fx forsikringer, indkøb, IT-investeringer,
markedsføring, vedligeholdelse og renholdelse af facader og bykernens arealer.



Tegne en tydeligere profil af bykernen og dens identitet gennem historiefortælling, skiltning, information i gadebilledet om alt det, der sker, indlæg i den landsdækkende debat
og aktiviteter med kant.
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Udnytte digitale teknologier og store datamængder til at optimere aktiviteter og tilbud til
kunderne, så de får en bedre oplevelse ved at være i bykernen.



Arbejde for at gøre bykernen mere sikker og tryg for alle at færdes i på alle tidspunkter.

§3
Organisation
3.1. Foreningen etableres som en nonprofit offentlig/privat samarbejdsorganisation for alle
bykernens interessenter byggende på frivillighedsprincippet.
3.2. Det forudsættes, at foreningen etablerer og via medlemsbidrag finansierer en organisation med lønnet team- og driftsenhed.
3.3. Foreningen organiseres med vedtægter, forretningsorden, bestyrelse og revision.
3.4. Foreningen er i udgangspunktet geografisk defineret som anført på medfølgende bilag 1.

§4
Medlemmer
4.1. Som medlem af foreningen kan optages alle med interesse i udviklingen af Hillerød bykerne jf. formålsbeskrivelsen i §2.
4.2. Individuelle medlemskaber af foreningen registreres via de i § 5.2 nævnte etablerede
strukturer, der udpeger medlemmer til bestyrelsen, ligesom individuelle medlemskaber kan
registreres i C4 for så vidt angår frivillige og kulturaktører.
Hillerød Kommune er repræsenteret ved det til enhver tid siddende byråd.
Hovedmedlemsgrupperne kategoriseres således ved:


Cityforeningen, Slotsarkaderne – som udgør Hillerød Shopping.



Frivillige og kulturaktører, via C4.



Ejendomsejerne via ejendomsejerforening.



Liberale erhverv via interessesammenslutningen for disse.
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Hillerød Kommune.

4.3. Individuelt medlemskab registreres gennem ovenstående hovedmedlemsgrupper, når det
fastsatte kontingent og eventuelle øvrige bidrag er betalt.

§5
Valg til bestyrelse
5.1. Bestyrelsen består af 15 medlemmer, der vælges på følgende måde:


Hillerød Shopping udpeger 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer repræsenterer Cityforeningen og 2 medlemmer, repræsenterer Slotsarkaderne.



Liberale erhverv vælger 1 medlem.



Ejendomsejerne vælger 4 medlemmer.



Hillerød Kommune vælger 4 medlemmer.



Blandt frivillige ildsjæle og kulturaktører udpeges 2 medlemmer via C4.

5.2. Det forudsættes, at ejendomsejerne og liberale erhverv samt Hillerød Shopping etablerer
en egen struktur fra hvilken de pågældende medlemmer vælges/udpeges.
5.3. Bestyrelsens sammensætning forelægges den årlige generalforsamling til orientering.
5.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.
5.5. Indtil alle ovennævnte indstillingsbemyndigede har mulighed for at indstille personer til
valg til bestyrelsen, kan interimbestyrelsen – i enighed – supplere de manglende repræsentanter blandt medlemmerne af de i § 4.2 anførte indstillingsbemyndigede.
5.6. Stemmeret i bestyrelsen opnås ved udpegningen. Hvervet som bestyrelsesmedlem er
som udgangspunkt gældende indtil den pågældendes egen indstillingsbemyndigede forening
eller organisation træffer anden beslutning.
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§6
Bestyrelsen
6.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
6.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede.
6.3. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved formandens fravær næstformandens
stemme udslagsgivende.
6.4. Bestyrelsen skal forvalte foreningens midler til fremme af foreningens formål bedst muligt.
Bestyrelsen skal påse, at foreningen drives i overensstemmelse med gældende love og med
størst mulig hensyntagen til medlemmernes interesser med fokus på at forfølge det i § 2 anførte formål.
6.5. Bestyrelsen er berettiget til at anvende midler til erhvervsfremmende aktiviteter, der
måtte ligge inden for foreningens formål eller kan støtte sådanne formål.
6.6. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte ad hoc-udvalg til varetagelse af særlige opgaver,
samt indkalde ressourcepersoner til – uden stemmeret – at deltage i bestyrelsens møder eller
i andre af bestyrelsen iværksatte udviklingsarbejder og aktiviteter.
6.7. Bestyrelsen kan antage lønnet personale i nødvendigt omfang til sekretariatsopgaver eller andre specifikke arbejdsopgaver, herunder konsulentbistand.
6.8. Der tegnes fornøden bestyrelsesansvarsforsikring.

§7
Ordinær generalforsamling
7.1. Generalforsamlingen afholdes senest 31. marts hvert år og indkaldes med mindst 14 dages og højst 28 dages varsel.
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7.2. Indkaldelsen angiver dagsordenen for generalforsamling, og regnskab offentliggøres
samtidig med indkaldelsen.
7.3. Generalforsamlingen indkaldes på den af bestyrelsen til enhver tid besluttede måde, ved brev, annoncering eller anvendelse af e-mail/e-boksbesked eller lignende betrykkende information.
7.4. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af bestyrelsens handleplan for indeværende år, herunder til orientering
fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og eventuelle øvrige bidrag.
5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af de i § 4.2 nævnte hovedmedlemsgrupper, herunder eventuelle eksklusionssager og vedtægtsændringer.
6. Bestyrelsens sammensætning forelægges generalforsamlingen til orientering.
7. Valg af revisor samt suppleant for revisor.
8. Eventuelt.

§8
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst 20 procent af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med
angivelse af de forslag, der ønskes behandlet og bragt til afstemning på den ekstraordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen er herefter pligtig til inden 3 uger efter anmodningens modtagelse at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling med det i forudgående paragraf anførte varsel.

§9
Stemmeret
9.1. Hvert medlem har én stemme.
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9.2. Stemmeret forudsætter, at kontingent og eller øvrige bidrag er betalt i overensstemmelse med § 4.3.
9.3. Medlemmer har endvidere ret til at deltage i medlemsmøder, ekstraordinære generalforsamlinger m.m., med taleret og stemmeret.

§10
Afstemning og fuldmagt.
10.1. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
10.2. Beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræver dog, at
mindst 50 procent af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
10.3. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 50 procent af medlemmerne, men
vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen snarest muligt og
med et varsel som anført i §7, til en ny ekstraordinær generalforsamling.
10.4. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer
uden hensyn til antallet af fremmødte.
10.5. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem,
idet hvert medlem dog kun kan udøve stemmeret ifølge fuldmagter fra to andre medlemmer.
10.6. Fuldmagter – eller tilbagekaldelse heraf – skal anmeldes overfor bestyrelsen senest to
hverdage før generalforsamlingens afholdelse af hensyn til kontrol ved stemmeafgivningen.
10.7. Fuldmagter til den første generalforsamling er også gyldige til en eventuel efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling i tilknytning hertil, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse heraf.
10.8. Hvis dirigenten eller mindst 5 medlemmer fordrer det, skal afstemninger foregå skriftligt ved bestyrelsens foranstaltning.
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§11
Hæftelse
11.1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
11.2. Ved indgåelse af aftaler med tredjemand, informerer bestyrelsen på foreningens vegne
den pågældende om dette.
§12
Tegningsregel
12.1. Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem – alternativt af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§13
Regnskabsår m.m.
13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
13.2. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til udløbet af det år, hvor stiftende generalforsamling afholdes.
13.3. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
13.4. Revisor vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen indstiller enten en registreret revisor
eller en statsautoriseret revisor.
13.5. Genvalg kan finde sted.

§14
Opløsning
14.1. Ved eventuel opløsning af foreningen tilfalder en eventuel formue Hillerød Shopping,
liberale erhverv, ejendomsejerne samt Hillerød Kommune i forhold til kontingentindbetaling i
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henhold til det på senest afholdte generalforsamling fremlagte regnskab, på den udtrykkelige
betingelse, at midlerne kun må anvendes til at forfølge foreningens formål jf. §2.

Hillerød den
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20/3 2017
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