VEDTÆGTER
§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Udvikling Assens”. Foreningen har hjemsted i Assens Kommune.
§2
Formål
Foreningen har til formål at fremme udviklingen af det lokale erhvervsliv og turismen i Assens
Kommune både for bestående og nye virksomheder.
Foreningen er ansvarlig for den kommunale erhvervs- og turismeservice.
Foreningen arbejder i øvrigt for:
Fremme af medlemmernes lokale erhvervsinteresser.
I konstruktivt samarbejde med Assens Kommune og andre samarbejdspartnere at udvikle og
vedligeholde et positivt erhvervsklima.
Aktivt at medvirke til branding af Assens Kommune som et led i udviklingen af såvel erhvervsliv
som turisme.
At formidle viden og nyheder inden for det erhvervspolitiske område.
At etablere fora til videndeling og skabelse af netværk mellem foreningens medlemmer.
§3
Medlemmer
Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages erhvervs- og turismevirksomheder, som støtter
Udvikling Assens’ formål og arbejde.
Assens Kommune kan tilsvarende optages som medlem.
Stk. 2. Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt kontingent fra indmeldelse til kommende
årsskifte.
Iværksættere tilbydes gratis medlemskab fra indmeldelse og 12 måneder frem. Medlemmet har
stemmeret fra indmeldelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer af Udvikling Assens. Som æresmedlemmer
kan udpeges personer med tidligere eller aktiv tilknytning til medlemsvirksomheder, som har
ydet en ekstraordinær indsats for Udvikling Assens eller Assens Kommunes erhvervsliv.
Æresmedlemmer har ikke stemmeret.
Stk. 4. Et medlemskab udløser én stemme på generalforsamlingen, forudsat at årskontingent er
indbetalt senest 14 dage før ordinær generalforsamling.
Stk. 5. Som medlem af foreningen kan yderligere optages privatpersoner og sammenslutninger,
som støtter Udvikling Assens’ formål og arbejde, som ikke er omfattet af stk. 1, dog uden
stemmeret.
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Stk. 6. Indmeldelse sker ved henvendelse til Udvikling Assens.
Udmeldelse kan ske med 3 måneders skriftligt varsel til et årsskifte.
Stk. 7. Alle foreningens medlemmer har adgang til foreningens informationsvirksomhed og åbne
arrangementer.
§4
Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er Udvikling Assens’ øverste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling i Udvikling Assens hvert år i april måned.
Generalforsamlingen afholdes i Assens Kommune.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel direkte til
medlemmerne med angivelse af tid, sted, dagsorden og bestyrelsens eventuelle forslag til
vedtægtsændringer.
Dagsorden for generalforsamlingen:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Gennemgang af årsregnskab
• Orientering om budget og kommende års handlingsplan
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
• Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
• Valg af revisor
• Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal fremsendes skriftligt til Udvikling Assens’ sekretariat senest 10
dage inden generalforsamlingens afholdelse, så det kan videresendes til medlemmerne senest
7 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Samme frister er gældende i forbindelse med
opstilling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der skal her angives, hvorvidt opstillingen
gælder som bestyrelsesmedlem og/eller suppleant.
Stk. 2. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance. Private medlemmer og sammenslutninger har ikke stemmeret, jf. § 3.
Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.
Stk. 3. Ved valghandlinger på generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.
Der foretages det antal valghandlinger, der er bestyrelsesmedlemmer henholdsvis suppleanter
på valg. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme pr. valghandling.
Stk. 4. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal
indkalde til en sådan, når mindst 10 pct. af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned efter, begæringen er
fremsat til bestyrelsen med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet.
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§5
Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen kan ansætte administrativt personale herunder en direktør til at forestå den
daglige ledelse og drift af foreningen.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 10 medlemmer.
Borgmester for Assens Kommune samt yderligere to medlemmer af Assens Byråd er fødte
medlemmer af bestyrelsen.
7 medlemmer af foreningen Udvikling Assens vælges på generalforsamlingen således:
• 5 medlemmer vælges blandt erhvervsvirksomheder, som er medlem af foreningen.
• 2 medlemmer vælges blandt turismevirksomheder, som er medlem af foreningen.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. 1 suppleant vælges blandt erhvervsvirksomheder,
som er medlem af foreningen. 1 suppleant vælges blandt turismevirksomheder, som er medlem
af foreningen.
Assens Kommunes kommunaldirektør tilforordnes bestyrelsen.
Medlemmerne af bestyrelsen vælges på baggrund af tillid til det enkelte medlems kvalifikationer
og kompetence.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Ved udtrædelse af bestyrelsen i utide
overtager det nyvalgte medlem det tidligere medlems anciennitet. Medlemmer, udpeget blandt
turismevirksomheder, kan ikke afgå bestyrelsen i samme år. Suppleanter vælges for 1 år ad
gangen. Genvalg af bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med formand og næstformand blandt de
7 medlemsvalgte medlemmer.
Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange om året, samt når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer begærer det.
Bestyrelsen indkaldes til møde med mindst 7 dages varsel.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens
respektive næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af bestyrelsens medlemmer herunder formanden eller næstformanden er til stede.
For hvert møde bliver der ført protokol.
Stk. 4. Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening.
Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
§6
Erhvervs- og turismeservice
Foreningen er ansvarlig for at udføre erhvervs- og turismeservice i Assens Kommune.
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§7
Økonomi
Stk. 1. Foreningens økonomi tilvejebringes via medlemmernes kontingentbetalinger, bidrag fra
Assens Kommune, sponsorater fra foreninger, virksomheder og private, foreningens
egenindtægter samt ekstern finansiering.
Stk. 2. Kontingent opkræves én gang årligt pr. 15. januar til betaling inden udgangen af
måneden. Hvis betaling ikke sker rettidigt, skal der udsendes påkrav med en betalingsfrist på 10
dage. Hvis betalinger herefter ikke sker, kan medlemmer ekskluderes efter bestyrelsens
beslutning.
§8
Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en på
generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.
§9
Hæftelse
Foreningens medlemmer og foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for foreningens
forpligtelser. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
foreningens forpligtelser.
For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningen med den til enhver tid
værende formue i foreningen.
§ 10
Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal
af de afgivne stemmer.
§ 11
Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt
samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til med en frist på
14 dage at indkalde til ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3
majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning anvendes foreningens formue i overensstemmelse med foreningens
formål.
Vedtaget på ordinær generalforsamling
6. april 2022
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