
Vedtægter for Tønder Erhvervsråd. 

 

§ 1. Foreningens navn 

Foreningens navn er Tønder Erhvervsråd. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune. 

§ 2. Vision og formål  

Tønder Erhvervsråds vision er, aktivt at medvirke til vækst og udvikling i Tønder Kommune i et 

samarbejde mellem Tønder Kommune, erhvervslivet, detailhandlen, turisterhvervet og de større 

virksomheder i kommunen og vil udvikle og styrke denne udvikling med udgangspunkt i det lokale 

erhvervslivs ressourcer og kompetencer. 

Dette sker bl.a. ved aktivt 

• At støtte, fremme og styrke erhvervsudviklingen i Tønder Kommune 

• At medvirke til at udvikle iværksætteri 

• At bygge bro mellem erhvervslivet, Tønder Kommune, detail- og turisterhvervene i 

kommunen 

• At være med til at igangsætte initiativer og arbejde for nye arbejdspladser 

• At stå for en aktiv profilering 

• At tilvejebringe og støtte socialt samvær mellem Foreningens aktive medlemmer 

Bestyrelsen for Tønder Erhvervsråd udarbejder løbende strategier og mål og følger op på disse. 

Den officielt formulerede vision er:  

Tønder Erhvervsråd skal gøre en synlig forskel, der medvirker til vækst og udvikling. 

§ 3. Medlemskab 

Alle virksomheder i Tønder Kommune er som udgangspunkt passive medlemmer, der – om ønskes – 

modtager nyhedsmail og lignende. 

Virksomheder i Tønder Kommune kan tegne et aktivt medlemskab ved at betale det af generalfor-

samlingen fastsatte kontingent. Aktivt medlemskab giver derved indflydelse på Tønder Erhvervsråds 

arbejde og virksomhed. 

Alle virksomheder i Tønder Kommune har adgang til at deltage i Tønder Erhvervsråds aktiviteter og 

arrangementer, evt. mod egenbetaling.  

Herudover kan optages personer, virksomheder og foreninger, som foreningens bestyrelse måtte 

beslutte, herunder virksomheder fra andre kommuner. 

Indmeldelse og begæring om optagelse sker ved henvendelse til Tønder Erhvervsråds sekretariat og 

optagelse bevilges af bestyrelsen. 

Afslår bestyrelsen ansøgerens medlemsoptagelse, kan ansøgeren begære beslutningen efterprøvet 

på førstkommende generalforsamling, der med 2/3 af de afgivne stemmer kan bevilge optagelsen. 



Bestyrelsen kan til æresmedlemmer udpege personer, der står i et særligt fortjenstfyldt forhold til 

foreningen eller til lokalområdet. 

Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at 

ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser, som handler til 

skade for foreningen, eller er fundet skyldig i en i offentlig mening vanærende handling. 

Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, slettes som aktivt medlem uden eksklusion 2 

måneder efter kontingentets forfald.  

 

§ 4. Økonomi 

Tønder Erhvervsråd understøttes økonomisk af Tønder Kommune ifølge den mellem parterne indgå-

ede samarbejdsaftale. Tønder Kommunes bidrag fastsættes af kommunalbestyrelsen efter forudgå-

ende forhandling med Tønder Erhvervsråd. 

Herudover tilføres midler i form af kontingenter, indtægter fra fonde og andre mulige institutioner, 

virksomheder m.v. og ved indtægtsdækket virksomhed. 

Tønder Erhvervsråd kan ikke optage forpligtende lån på foreningens vegne. 

 

§ 5. Generalforsamlingen 

Hvert år – inden udgangen af april måned - afholdes en generalforsamling, hvor det forgangne års 

aktiviteter samt tanker og idéer om fremtiden lægges frem. Generalforsamlingen er foreningens 

øverste myndighed. 

Aktive medlemmer indkaldes med mindst 20 dages varsel via e-mail indeholdende dagsorden og 

forslag der måtte være fremsendt. Generalforsamlingen varsles samtidig på foreningens hjemme-

side. 

Alene aktive medlemmer jf. §3, der ikke er i restance til Tønder Erhvervsråd, har stemmeret til ge-

neralforsamlingen. Passive medlemmer har alene taleret. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 

30 dage før generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen er der, som et minimum, følgende formelle dagsordenspunkter til drøftelse 

af og blandt aktive medlemmer: 

1. Valg af dirigent 

2. Registrering af stemmeberettigede medlemmer 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Orientering om aktiviteter i den kommende årsmødeperiode  

6. Behandling af indkomne forslag 



7. Orientering om fastsættelse af kontingent for det kommende år 

8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer (3 i ulige år og 4 i lige år), jfr. § 6 

9. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

10. Eventuelt 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når be-

styrelsen fra 1/10 af foreningens aktive medlemmer modtager skriftlig begæring herom. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæ-

ring herom. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel og kan ske 

ved tilsendelse af materiale via e-mail til hvert enkelt aktive medlem. 

På generalforsamlinger har hvert aktivt medlem én stemme. Et medlem kan meddele et andet med-

lem fuldmagt til at repræsentere sig på generalforsamlingen. Intet medlem kan dog via fuldmagt, 

repræsentere mere end 2 medlemmer. 

Beslutninger på generalforsamlinger træffes, med mindre andet er angivet i disse vedtægter, ved 

simpel stemmeflerhed. Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning, medmindre ét medlem forlanger 
skriftlig afstemning.  

Vedtægtsændringer kræver tilslutninger af 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer, og herudover at 

disse udgør mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer. 

Besluttes en vedtægtsændring med 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer, men udgør disse ikke 

1/3 af foreningens aktive medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel 

til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringer kan besluttes, såfremt 2/3 af de fremmødte 

aktive medlemmer stemmer herfor. 

Før end vedtægtsændringerne kan træde i kraft skal disse godkendes af Tønder Kommunalbestyrel-

se. 

Forhandlingerne på generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og 

som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

 

§ 6. Bestyrelsen 

Foreningens udøvende og administrerende opgaver varetages af en bestyrelse på 11 medlemmer, 

der er sammensat således: 

1) 7 medlemmer er valgt på generalforsamlingen blandt foreningens aktive medlemmer. Der til-

stræbes størst mulig geografisk spredning af medlemmerne inden for Tønder Kommune samt 

at bestyrelsen består af flest mulige virksomhedstyper/-størrelser. 

2) 1 medlem fra Tønder Kommune, der udgør den til enhver tid siddende borgmester.  

3) 1 medlem udpeget af handelsstandsforeningerne i Tønder Kommune. 

4) 1 medlem fra Rømø-Tønder Turistforening, der enten udgør den til enhver tid siddende for-

mand eller turist- og udviklingschefen 

5) 1 medlem udpeget af de større virksomheder i kommunen jf. § 2.  



Derudover deltager kommunaldirektøren i Tønder Kommune som observatør. 

Hver virksomhed, forening, institution m.v. blandt foreningens aktive medlemmer kan kun være re-

præsenteret ved et medlem i bestyrelsen. 

Såfremt det pågældende bestyrelsesmedlem ikke længere har tilknytning til medlemsvirksomheden, 

f. eks. pga. ansættelsesophør, salg af virksomhed eller lign., afgår bestyrelsesmedlemmet omgåen-

de, medmindre andet aftales med bestyrelsen. Suppleanten indtræder i dennes sted i den resteren-

de valgperiode. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen således, at det på generalforsamlingen i ulige 

år vælges 3 medlemmer og i lige år 4 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næstformand, 

der sammen udgør formandskabet. Tønder Kommunes medlem i bestyrelsen kan dog ikke vælges til 

formandsposten. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse, der indbetales senest 1. april hvert kalenderår. 

I tilfælde af varigt forfald blandt de af generalforsamlingen 7 valgte bestyrelsesmedlemmer indtræ-

der suppleanten for den resterende valgperiode. 

Erhvervschefen fungerer som sekretær for bestyrelsen og fører således også beslutningsreferater 

over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v. 

Hvervet som menigt bestyrelsesmedlem er ulønnet mens formand og næstformand modtager et år-

ligt honorar. Honorarets størrelse fastsættes af bestyrelsen og vurderes i forbindelse med den årlige 

konstituering. 

Såfremt forudsætningerne ændres, kan bestyrelsen træffe foranstaltninger omkring ændringer af 

honorarernes størrelser, samt eksistens. 

 § 7. Erhvervschef og Erhvervssekretariat 

Til at udføre det praktiske arbejde med løsning af Tønder Erhvervsråds opgaver opretholdes et Er-

hvervssekretariat under ledelse af Erhvervschefen, der forestår den daglige drift og får sine arbejds-

opgaver fastsat af bestyrelsen. 

Erhvervschefen ansættes og afskediges af bestyrelsen. 

Erhvervschefen har ansvar for afskedigelse af personale med pligt til forudgående orientering af 

formandsskabet. 

 

§ 8. Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder ledes af formanden, i tilfælde af dennes forfald af næstformanden. 

Bestyrelsens medlemmer har hver 1 stemme. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Besty-

relsen er beslutningsdygtig når mindst 7 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er for-

mandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 9. Arbejdsgrupper og udvalg 



Bestyrelsen kan nedsætte faste og ad hoc-udvalg efter behov. I udvalgene kan indgå ikke-

medlemmer af bestyrelsen. 

I hvert udvalg skal være mindst 1 bestyrelsesmedlem, ligesom et bestyrelsesmedlem skal være 

formand for resp. udvalg. 

Hvert udvalg fastsætter selv sin forretningsorden. Alle udvalg refererer til bestyrelsen. 

 

§ 10. Regnskab 

Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret. Regnskabet føres af Erhvervssekreta-

riatet og revideres af Tønder Kommunes revisionsselskab. 

Det underskrevne og reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse, hvoref-

ter regnskabet fremsendes til Tønder Kommune til orientering. 

 

§ 11. Hæftelse og tegningsret 

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og Erhvervschefen i forening. Erhvervschefen 

bemyndiges til varetagelse af daglig drift fuldmagt indenfor en af forretningsordenen fast grænse. 

Ved køb og salg af fast ejendom, løsøre og inventar, der overstiger det i forretningsordenen fastsat-

te beløb, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forenin-

gen påhvilede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den foreningen til enhver tid til-

hørende formue. 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen 

art. 

 

§ 12. Opløsning 

Beslutning om nedlæggelse og opløsning af foreningen kan kun træffes på et, med det formål, sær-

lig indkaldt generalforsamling. Foreningens opløsning skal besluttes efter reglerne for vedtægtsæn-

dringer. 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Tønder Kommune, der forpligtes at 

anvende formuen således, at midlerne kommer almenvellet i Tønder Kommune til gode. 

 

Således vedtaget på det stiftende årsmøde den 16. april 2013 

Ændringer er vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 24. maj 2016                                                         

Ændringer er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. juni 2018. 

 

 

 


