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Vedtægter for Morsø Erhvervsråd 
 

§1 
Morsø Erhvervsråd har til formål: 
 

1. at virke til fremme af erhvervslivet på Mors for derigennem at opnå varige forbedringer af beskæftigelsen.  
2. at gennemføre en løbende markedsføring af Mors. 

 
§2 

Erhvervsrådets økonomiske midler fremskaffes gennem medlemskontingenter, bidrag fra øens erhvervsliv og kommunen 
samt fra indtægter ved honorering af projekter, som Erhvervsrådet udfører. 
 
Selskaber, organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder og enkeltpersoner kan optages som medlemmer af Morsø 
Erhvervsråd.  
 
Det er muligt, at optage medlemmer på prøve, som passive eller med et støttemedlemskab. 
 
Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen forud for hvert års generalforsamling for det følgende regnskabsår. 
Kontingent opkræves helårligt for regnskabsåret 1. januar til 31. december. 
 

§3 
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. juni. Indkaldelse kan ske ved annoncering og/eller ved udsendelse af brev til 
medlemmerne med angivelse af dagsorden senest 21 dage forud for generalforsamlingen. Indkaldelse kan tillige ske ved 
fremsendelse på mail til en mailadresse, som i forvejen er oplyst af det pågældende medlem. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres på Morsø Erhvervsråds hjemmeside senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst på den foran foreskrevne måde indkaldes af bestyrelsen, når mindst 15 
medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af dagsorden. 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal i det mindste omfatte følgende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens fremlæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Forelæggelse af budget og kontingent for det følgende år. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt. 
 

På generalforsamlingen har medlemmerne stemmeret under forudsætning af, at kontingentet for det kalenderår, hvori 
generalforsamlingen afholdes, er betalt.  
 
Det personlige kontingent giver 1 stemme.  
 
Støtte-/prøve-/passivmedlemsskab samt forenings-/organisationskontingent mm. giver 0 stemmer. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Virksomhedskontingentet fastsættes efter antal medarbejdere med anførte stemmer: 

    1 –   5 medarbejdere 2 stemmer 
    6 – 25 medarbejdere 3 stemmer 
  26 – 75 medarbejdere 4 stemmer 
 Over 75 medarbejdere  5 stemmer 

 
Referat af generalforsamlingen bekendtgøres på Morsø Erhvervsråds hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingen. 
 

§4 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 
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Borgmesteren i Morsø Kommune er født medlem. 
 
Generalforsamlingen vælger 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år, og der vælges 2 medlemmer hvert år. 
 
Arbejdsgivere er repræsenteret med 1 medlem. Medlemmet vælges af generalforsamlingen blandt de personer, som 
landsdækkende arbejdsgiverorganisationer, repræsenteret på Mors, indstiller som valgbare forud for afstemningen. 
Valgperioden er 2 år. 
 
Arbejdstagere er repræsenteret med 1 medlem. Medlemmet vælges af generalforsamlingen blandt de personer, som 
landsdækkende arbejdstagerorganisationer, repræsenteret på Mors, indstiller som valgbare forud for afstemningen. 
Valgperioden er 2 år. 
 
For de 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges en første- og en anden suppleant. Valgperioden er 1 år. 
Suppleanter, som må indtræde i bestyrelsen, indtræder i det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. 
 
For arbejdsgivernes bestyrelsesmedlem vælges en suppleant blandt de samme valgbare personer, som 
arbejdsgiverorganisationerne har opstillet til valg til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. Suppleanter, som må indtræde i 
bestyrelsen, indtræder i det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. 
 
For arbejdstagernes bestyrelsesmedlem vælges en suppleant blandt de samme valgbare personer, som 
arbejdstagerorganisationerne har opstillet til valg til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. Suppleanter, som må indtræde i 
bestyrelsen, indtræder i det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. 
 
Generalforsamlingen vælger en revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret. Revisoren kan ikke være medlem af 
bestyrelsen. 
 
Valg sker ved skriftlig afstemning, såfremt mindst et medlem forlanger det.  
 
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. 
 
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.  
 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 

§5 
Formanden, næstformanden eller erhvervschefen i forbindelse med et bestyrelsesmedlem tegner Erhvervsrådet. Til 
afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af hele bestyrelsen. 

 
§6 

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et selvstændigt arbejdende udvalg, som helt eller delvis kan sammensættes af 
medlemmer uden for Erhvervsrådet. Disse udvalg fastsætter selv deres arbejdsgang. Erhvervsrådets bestyrelse har ret, men 
ikke pligt til at deltage i sådanne udvalgsmøder. Arbejdet udføres uden betaling, men der kan af bestyrelsen bevilges penge 
til fremme af bestemte administrative opgaver. 

 
§7 

Vedtægtsændringer eller Erhvervsrådets opløsning kan kun gyldigt besluttes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 
medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for. 
 
Skulle det nævnte antal ikke være til stede, men har mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemt for, indkaldes til en ny 
generalforsamling, jfr. § 3, hvor beslutningen så gyldigt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af 
fremmødte. 

 
§8 

Har generalforsamlingen vedtaget at opløse Morsø Erhvervsråd skal den tilstedeværende formue anvendes til offentlige 
erhvervsfremmeformål på Mors, jfr. § 1, efter generalforsamlingens beslutning. 
 

 
Således vedtaget på Erhvervsrådets generalforsamling den 26. februar 2013 

samt på ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2013. 


