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§1
Foreningens navn er "Foreningen af Virksomheder ved Odense Havn".
Dens formål er at varetage medlemmernes interesser over for Odense Byråd, Havnebestyrelsen,
havnens organisationer og andre myndigheder.
Hjemsted og værneting er i Odense.
Kald og varsel til foreningen modtager formanden.
§2
Enhver virksomhed der ejer eller lejer areal eller lokale ved Odense Havn har adgang til at blive
medlem af foreningen. Endvidere er bestyrelsen bemyndiget til at optage andre, for såvidt den
skønner, at disse har tilstrækkelige interesser ved Odense Havn.
Anmodning om optagelse stilles til bestyrelsen.
Ethvert medlem er forpligtet til at underkaste sig de til enhver tid gældende love og vedtægter for
foreningen.
§3
Medlemsbidraget opkræves for et år ad gangen forud og fastsættes af Generalforsamlingen.
Kontingentsblad rettes i henhold til generalforsamlingens fastsættelse af medlemsbidraget.
Hvis foreningens midler viser sig utilstrækkelige, kan generalforsamlingen på forslag afbestyrelsen
pålægge medlernmeme ekstra kontingent.
Hvis et medlem pådrager sig restance med betaling af medlemsbidraget i mere end tre måneder,
ekskluderes medlemmet af foreningen.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst tre måneders varsel til den l. januar.
§4
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Der afgår skiftevis 2 og 3
medlemmer årligt. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fordeler i øvrigt
forretningerne imellem sig. Foruden bestyrelsen vælges 2 suppleanter, hvis valg gælder for et år ad
gangen.
§5
Bestyrelsen varetager foreningens almindelige interesser. Til gyldige beslutninger kræves, at mindst 4
medlernmer eller suppleanter er til stede. Ved stemmelighed gør formandens eller den fungerende
formands stemme udslaget.
§6
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Til at revidere regnskabet vælger generalforsamlingen to
revisorer. Revisorerne vælges for et år ad gangen.
§7
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Ethvert medlern har
kun en stemme. Hvis der møder flere personer fra samme firma, må det opgives til dirigenten, hvem
der er den stemmeafgivende. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen,
dog er det tilladt gennem skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere ved et andet stemmeberettiget
medlem, der dog foruden sin egen stemme kun kan afgive stemme for et medlem (firma) ved
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fuldmagt. For at træffe afgørelse om eksklusion af et medlem, om ændringer i disse vedtægter eller til
foreningens opløsning kræves mindst 3/4 stemmeflerhed, når 3/4 af foreningens medlemmer er til
stede eller er repræsenteret. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes
en ny generalforsamling inden 14 dage, som tager beslutning, uanset antallet af de tilstedeværende
medlemmer, ved almindelig sternmeflerhed.
§8
Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i første kvartal. Den ledes af en dirigent valgt
af generalforsamlingen. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne år, de reviderede regnskaber for sidst forløbne år fremlægges til
godkendelse, og der foretages valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
Indvarslingen sker skriftligt med 14 dages varsel før generalforsamlingen. Samtidig tilstilles der
medlemmerne en dagsorden for generalforsamlingen, på hvilken der kun kan tages beslutning om de
på dagsordenen opførte sager. Forslag og sager til behandling fra medlemmerne må, for at blive
opført på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage
før generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med sædvanligt varsel af
bestyrelsen, når den finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer
dette og opgiver dagsordenen til sådanne.
§9
Medlemmerne er berettiget til at fordre foreningens bistand til bilæggelse af uoverensstemmelse med
Odense Byråd, Havnebestyrelsen, havnens organisationer og andre myndigheder.
§10
Bestyrelsen skal arbejde for at få foreningen repræsenteret i Havnebestyrelsen og herigennem søge
foreningens arbejdsprogram og mål udvidet til også at omfatte spørgsmål vedrørende
1. den overordnede planlægning for omdannelsen af Odense Havn
2. besejlingsforhold for Odense Havn, kanal og fjord
3. andre for foreningen gavnlige retninger
§11
I tilfælde af foreningens opløsning tager generalforsamlingen beslutning om anvendelse af
foreningens forhåndenværende midler.
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