07.04.2014

VEDTÆGTER

For

Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

1.

Foreningens navn og formål

1.1

Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved
fusion af Skagen Turistforening (CVR-nr. 16 75 06 70), Turistforeningen for Frederikshavn og
omegn (CVR-nr. 52 14 20 16) og Sæby Turistforening (CVR-nr. 45 20 85 16) (disse tre foreninger
er i det følgene betegnet "de fusionerende turistforeninger"). De fusionerende turistforeningers
generalforsamlinger har i marts og april 2013 bemyndiget deres bestyrelser til - på baggrund af
nærværende vedtægter - at fusionere de tre foreninger til foreningen benævnt Turistforeningen
for Frederikshavn Kommune, stiftet med disse vedtægter. l den forbindelse overtager
Turistforeningen for Frederikshavn Kommune fra de fusionerende turistforeninger alle
rettigheder og forpligtelser, aktiver og passiver, løbende kontrakter, ansættelseskontrakter,
lejekontrakter, sommerhusudlejningskontrakter m.v. og indtræder i disse. Kan sådan indtræden
ikke gennemføres afholdes ekstraomkostninger herved af Turistforeningen for Frederikshavn
Kommune, idet de fusionerende turistforeninger ophører ved fusion ved bestyrelsernes
underskrift på nærværende vedtægt. Den enkelte forenings ophør ved fusion omfattes af
generalforsamlingens bemyndigelse til den enkelte forenings bestyrelse. Foreningen har udover
navnet Turistforeningen for Frederikshavn Kommune følgende binavne:



Turisthus Nord



Turisthus Nord, Skagen



Turisthus Nord, Frederikshavn



Turisthus Nord, Sæby



Sæby Turistforening



Turistforeningen for Frederikshavn og omegn, og



Skagen Turistforening.

1.2

Foreningen har hjemsted i Frederikshavn Kommune.

1.3

Foreningens formål er at være Frederikshavn Kommunes turismeorganisation. Foreningens
overordnede formål er at fremme Frederikshavn Kommune som turistmål og derigennem
bidrage til at skabe økonomisk vækst indenfor turisme-erhvervet og tilgrænsende erhverv i
kommunen. Foreningen skal markedsføre og brande turismen i Frederikshavn kommune i
kommunen, i hele landet
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og i udlandet. Indsatsen skal med et forretningsorienteret fokus prioriteres i forhold til de
målgrupper, der kan øge indtjeningen i turisme-erhvervet. Indsatsen skal have en koordinerende
funktion, så der undgås overlappende aktiviteter og parallelprojekter.

Turistforeningen skal med deltagelse i det lokale forenings- og kulturliv medvirke til at skabe
basis for, at andre aktører i det daglige eller via projekter og arrangementer, gør området
attraktivt for turister.

Foreningens virksomhed koordineres med Frederikshavn Kommune i henhold til den årlige
resultatkontakt.

Foreningen skal drive et turistbureau i hver af de 3 byer Frederikshavn, Skagen og
Sæby, som minimum lever op til de autoriserede krav for turistbureauer i Danmark.

2.

Foreningens virke i øvrigt

2.1

Foreningen kan tilslutte sig relevante organisationer efter bestyrelsens beslutning.

3.

Medlemmer

3.1

Som medlem kan optages enhver borger, erhvervsvirksomhed, institutioner og foreninger. Alle
medlemmer af de fusionerende turistforeninger er fødte medlemmer af Turistforeningen for
Frederikshavn Kommune.

4.

Kontingent

4.1

Alle medlemmer betaler kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for ét regnskabsår
ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentbetaling kan differentieres efter nærmere
af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling anførte, saglige kriterier.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det kommende kalenderår, således at ordinær
generalforsamling i foråret 2014 (foreningens første ordinære generalforsamling) fastsætter
kontingentet for kalenderåret 2015 og så fremdeles. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for
2014.
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5.

Generalforsamling

5.1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hvert
medlem stemmeret med 1 stemme. Stemmeret kan kun udøves på en generalforsamling,
såfremt forfaldent kontingent er betalt og modtaget af foreningen senest 14 dage inden
generalforsamlingen.

5.2

Afgørelse træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i vedtægterne.

5.3

Bestyrelsen kan invitere ikke-medlemmer til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret,
men med taleret.

5.4

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. Det tilstræbes, at den
ordinære generalforsamling afholdes skiftevis i Frederikshavn, Skagen hhv. Sæby

5.5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring, når et flertal af bestyrelsens
stemmeberettigede medlemmer eller 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det.

5.6

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved
offentliggørelse i lokalt dagblad eller ved udsendelse af mail og på foreningens hjemmeside.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden.

5.7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1.

Valg af dirigent.

2.

Aflæggelse af bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformanden.

3.

Turistdirektørens orientering om foreningens aktiviteter.

4.

Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.

Fastsættelse af kontingent for kalenderåret efter generalforsamlingen.

6.

Orientering om indhold af budget.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.

Valg af 3 suppleanter.

9.

Valg af revisor.
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10. Behandling af forslag, der er indleveret til bestyrelsen inden 1. februar samme år som
generalforsamlingen, ledsaget af en skriftlig motivering.
11. Eventuelt.

5.8

Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen må stemme med
mere end 1 fuldmagt.

6.

Foreningens ledelse

6.1

Foreningens bestyrelse består af 11 medlemmer.

6.2

Generalforsamlingen skal vælge 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 skal være fra den gamle
Frederikshavn Kommune, 2 skal være fra den gamle Skagen Kommune, og 2 skal være fra den
gamle Sæby Kommune. For hvert af de 3 nævnte områder skal vælges mindst 1
bestyrelsesmedlem af de 2, der driver erhverv indenfor overnatning, restauration eller
arrangements/oplevelsesvirksomhed, forudsat at sådanne stiller op. Derudover skal
generalforsamlingen vælge 3 suppleanter, én fra hvert af de 3 områder.

6.3

Udover ovennævnte generalforsamlingsvalgte medlemmer skal følgende have mulighed for at
udpege 1 medlem til bestyrelsen:

A.

Frederikshavn Kommune.

B.

Frederikshavn Erhvervsråd.

C.

Handelsstandsforeningerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby udpeger hver en
repræsentant til bestyrelsen. Disse af Handelsstandsforeningerne udpegede
bestyrelsesmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsesmøder.

6.4

Valgene i henhold til pkt. 6.2 gælder for 2 år ad gangen, således at 1 bestyrelsesmedlem fra hver
af de 3 gamle kommuner afgår på generalforsamlingen hvert år. Genvalg kan finde sted.
Suppleanter er på valg hvert år. Ved foreningens stiftelse udpeger hver af de fusionerende
turistforeningers bestyrelser 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant af de
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i pågældende fusionerende turistforening.
Disse udgør de i punkt 6.2 anførte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
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Et af de udpegede medlemmer fra hver af de fusionerende turistforeninger er på valg ved
generalforsamling 2014 og det andet ved generalforsamling 2015. Rækkefølgen besluttes af
bestyrelsen i hver af fusionerende turistforeninger samtidig med udpegelsen. Suppleanter er på
valg ved generalforsamling i 2014.

6.5

De under punkt 6.3.A, 6.3.B og 6.3.C nævnte repræsentanter udpeges løbende af de nævnte
organisationer, og kan løbende udskiftes af udpegende organisation.

7.

Bestyrelsens arbejde

7.1

Bestyrelsen konstituerer sig selv og har ansvaret for foreningens ledelse og aktiviteter.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og
næstformand. Formanden og næstformanden skal udpeges blandt de efter pkt. 6.2 valgte.

7.2

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af 3 generalforsamlingsvalgte
medlemmer. Formanden er født medlem, og de 2 Øvrige medlemmer skal være valgt blandt
bestyrelsesmedlemmer med hovederhvervssted i de to områder nævnt i pkt. 6.2 den udpegede
formand ikke er valgt fra.

7.3

Kommissoriet for Forretningsudvalget fastsættes af bestyrelsen i bestyrelsens forretningsorden.
Til udvalg med særlige formål kan bestyrelsen udtage medlemmer udenfor denne. Disse
medlemmer er ikke bestyrelsesmedlemmer, men deltager i udvalgsarbejdet og kan få foretræde
for bestyrelsen i forbindelse med udvalgene afrapportering overfor bestyrelsen.

7.4

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens bestemmelse eller efter begæring af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer. Der skal afholdes mindst 1 bestyrelsesmøde pr. kvartal. Indkaldelse til
bestyrelsesmøder påhviler formanden med mindst 1 uges varsel. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede, herunder mindst 4
generalforsamlingsvalgte medlemmer.

7.5

Af bestyrelsesmøder og generalforsamling udarbejdes der referater af turistdirektøren, som ved
underskrift i følgende møde godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

7.6

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, vil
formandens stemme være afgørende.
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8.

Tegningsregel

8.1

Foreningen tegnes af formanden og turistdirektøren i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

9.

Foreningens drift

9.1

Foreningen forestår driften af Turistbureau og Turistservice ide i punkt 1 anførte I-bureauer i
hver af de 3 byer, Frederikshavn, Skagen og Sæby. Driften af turistbureauer og
turistserviceringen ledes af turistdirektøren, der ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Turistdirektøren skal forestå den daglige ledelse af foreningens turistservice. Ansættelse og
afskedigelse af lederen på de enkelte kontorer besluttes af forretningsudvalget efter indstilling
fra turistdirektøren.

10.

Foreningens regnskab

10.1

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en godkendt revisor valgt af
generalforsamlingen med forretningssted i Frederikshavn Kommune.

11.

Ændring af vedtægter

11.1

Ændringer i foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de
afgivne stemmer. Bestemmelserne i punkt 6.2 samt punkt 9.1, sidste punktum kan dog tidligst
ændres på den ordinære generalforsamling der afholdes i kalenderåret 2017.

12.

Opløsning af foreningen

12.1

Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt
samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, indkalder bestyrelsen snarest og inden 30
dage til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de
fremmødte medlemmer. Den generalforsamling, der træffer bestemmelse om foreningens
opløsning, træffer samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler til turistfremmende
formål i Frederikshavn Kommune.
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13.

Underskrifter

13.1

Frederikshavn, den

/

2014

For Turisthus Nord:

Jacob Thorup Larsen

Ulla Mosich

Jan Michael Madsen

Birgit Stenbak Hansen

Brian Fabricius

Signe Larsen

Ole Hust

John Henrik Andersen

Henrik Nielsen

Thorben Pedersen

Karl Erik Slynge

Lene Kappelborg
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