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Foreningens navn og hjemsted 

1. 

1.1. Fredericia Shopping er en forening dannet ved spaltning af Fredericia Erhvervsforum. 
1.2. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune. 

 

2. 

Formål 

2.1. Fredericia Shoppings formål er, at 
• fremme detailudviklingen i Fredericia Kommune. 
• fungere som bindeled mellem offentlige myndigheder og lokale detailhandlere. 
• repræsentere detailhandlen i kommunale og regionale udvalg og institutioner. 

 

3. 

Organisation 

3.1. Fredericia Shopping varetager efter sit formål overordnede erhvervsinteresser. 
3.2. Til varetagelse af specielle brancherelaterede interesser eller aktiviteter kan bestyrelsen 

etablere underudvalg. 
 

4. 

Medlemmer 

4.1. Som medlem af Fredericia Shopping kan optages enhver virksomhed, forening eller institution, 
der driver erhverv eller i øvrigt har tilknytning til detailhandlen i Fredericia. Begæring om 
indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 

4.2. Bestyrelsen kan give adgang til personligt medlemskab uden stemmeret. 
4.3. Bestyrelsen kan nægte at imødekomme en begæring om medlemsoptagelse, når særlige 

grunde taler herfor. Såfremt optagelsesoptagelsessøgende ønsker det, kan nægtelsen 
efterprøves på den førstkommende ordinære generalforsamling. 

4.4. Et medlem, der må skønnes at være til skade for foreningens virke og omdømme, kan af 
bestyrelsen ekskluderes. 

4.5. En eksklusion foretaget af bestyrelsen kan af et medlem indbringes for en ekstraordinær 
generalforsamling, der med simpelt flertal kan træffe beslutning om eksklusion. 

 

5. 

5.1. Som medlem af Fredericia Shopping er man automatisk medlem af Business Fredericia. 
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6. 

6.1. Udmeldelse af foreningen kan kun ske med 3 måneders varsel til udgangen af en 
kontingentperiode. 

 

Generalforsamling 

7. 

7.1. Fredericia Shoppings øverste myndighed er generalforsamlingen. 
7.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
7.3. Generalforsamlingen indvarsles ved brev/mail til medlemmerne senest 3 uger inden 

generalforsamlingens afholdelse. 
7.4. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende: 

7.4.1. Valg af dirigent 
7.4.2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
7.4.3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
7.4.4. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejdsopgaver for det kommende år 
7.4.5. Behandling af eventuelle forslag 
7.4.6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
7.4.7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
7.4.8. Valg af revisor 
7.4.9. Eventuelt 

7.5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlig indleveret 
til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

8. 

8.1. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, forudsat at opkrævet kontingent er 
betalt. 

8.2. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog råde over mere end 3 stemmer. 
8.3. Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindelig stemmeflertal. 
8.4. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret på 

generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 
8.5. Er 2/3 af stemmerne ikke repræsenteret, men forslaget vedtages med 2/3’s flertal af de 

repræsenterede, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

9. 

9.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af et flertal i bestyrelsen eller af 1/10 
af foreningens medlemmer. 

9.2. For ekstraordinære generalforsamlingers indkaldelse og afvikling gælder tilsvarende regler som 
for ordinære generalforsamlinger. 
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Bestyrelse 

10. 

10.1. Fredericia Shopping ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 personer, som vælges blandt 
medlemmerne eller disses ansatte. 

10.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.  
10.3. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
10.4. Ved fratræden i en valgperiode indtræder suppleanten indtil første ordinære 

generalforsamling, hvor der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af den fratrådtes 
valgperiode. 

 

11. 

11.1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens møder ledes af 
formanden og i dennes forfald af næstformanden. 

11.2. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. 

11.3. Bestyrelsen fastsætter et årligt arbejdsvederlag til formanden. 
 

Tegningsregler 

12. 

12.1. Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 3 
bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

Regnskab og revision 

13. 

13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
13.2. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens regler og almindeligt 

anerkendte regnskabsprincipper og skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og 
passiver, den økonomiske stilling og resultatet. 

13.3. Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges på den 
ordinære generalforsamling. 

  
Ophør  

14. 

14.1. Såfremt Fredericia Shopping ophører, skal foreningens formue anvendes til gavn for 
detailhandelsrelaterede aktiviteter i Fredericia Kommune. 

 

 

 


