Vedtægter
negoti-connect

Relationer imellem mennesker
www.negoti-connect.com

negoti-connect vedtægter side 1 af 5
marts 2016

Vedtægter for Negoti Connect

1.

Navn og hjemsted

1.1.

Foreningens navn er Negoti Connect.

1.2.

Foreningens hjemsted er Aarhus.

2.

Foreningens formål

2.1.

 oreningen er en non profit forening, hvor formålet er at uddanne forretningsfolk i
F
netværk og fremme forretning blandt medlemmerne. Foreningens formål er at være
det mest attraktive professionelle netværk i Aarhus kommune. Foreningen afholder
netværksmøder hver 14. dag undtagen i ferier og helligdage. Foreningen afholder
herudover netværksarrangementer og foredrag for foreningens medlemmer og
gæster.

2.2.

 oreningen optager forretningsmedlemmer, der aktivt via henvisninger til de øvrige
F
medlemmer i netværket bidrager til at øge salget og til at skabe forretningsforbindelser for foreningens medlemmer.

3.	Medlemmer
3.1.

 om medlemmer kan optages erhvervsfolk, som arbejder med salg på tværs af branS
cher, og som har et ønske om at netværke professionelt for at øge sit forretningspotentiale.

3.2.

 edlemmer skal udfylde en medlemskontrakt, og optagelse af nye medlemmer
M
skal godkendes af foreningens bestyrelse. Medlemsskabet er personligt, og kan ikke
overdrages.

3.3.

 er er brancheeksklusivitet. Medlemmer optages med et primært kompetenceområD
de. Der kan ikke optages andre medlemmer indenfor samme primære kompetenceområde, hvis bestyrelsen, efter kvalificerede indsigelser fra et medlem med samme
primære kompetenceområde finder, at der er en interessekonflikt.



 nsøges der om medlemskab fra medlemmer med primære kompetenceområder,
A
der konflikter med eksisterende medlemmers sekundære kompetenceområder, er
det eksisterende medlem med det sekundære kompetenceområde ikke længere
berettiget til at reklamere med sit sekundære kompetenceområde i foreningen.

3.4.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
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3.5.

 om gæst kan deltage erhvervsfolk, der arbejder med salg. Det er muligt for gæster
S
at deltage 3-4 gange uden at være medlem.

3.6.

 t medlem kan ekskluderes, hvis det ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til
E
nærværende vedtægter og den kontrakt, der er indgået med det enkelte medlem i
forbindelse med optagelse i foreningen. Beslutning om eksklusion træffes af foreningens bestyrelse. Eksklusion kræver en forudgående påtale fra bestyrelsen. Påtalen
kan være mundtlig.

3.7.

 edlemsskabet er bindende for 1 år ad gangen, medmindre man indtræder som nyt
M
medlem i 2. halvår af kalenderåret, idet medlemsskabet i så fald kun er bindende for
til næste årsskifte. Ved opsigelse af medlemsskabet i en bindingsperiode, sker der
ingen refusion af indbetalt kontingent. Nye medlemmer, der optages i 2. halvår af
kalenderåret, betaler alene halv kontingent.

4.	

Kontingent

4.1.

 ontingentet fastsættes for hvert regnskabsår på generalforsamlingen og indbetales
K
til foreningen efter påkrav med 14 dages varsel.

4.2.

 ontingentet tilbagebetales ikke, såfremt et medlem ekskluderes som følge af misligK
holdelse.

4.3.

 d over kontingent kan bestyrelsen opkræve særskilt betaling for arrangementer ud
U
over de sædvanlige netværksmøder. Der er ikke mødepligt til arrangementer, der
afholdes mod ekstrabetaling.

5.

Medlemmernes pligter og rettigheder

5.1.

 edlemmerne forpligter sig til at deltage i møderne i størst muligt omfang og til at
M
bidrage til forøgelse af de øvrige medlemmers forretningspotentiale via netværk og
henvisninger af kunder til øvrige medlemmer i foreningen.

5.2.

 edlemmerne kan ekskluderes ved fravær på over 10%, hvis medlemmet ikke har
M
sendt en stedfortræder, som lever op til de krav, der stilles til medlemmer i foreningen.
 edlemmerne er berettiget til at deltage i andre netværk, men er forpligtet til
M
primært at henvise forretning til medlemmer i Negoti Connect, også selvom andre
netværk tilbyder samme ydelser som Negoti Connects medlemmer.

5.3.

 edlemmerne forpligter sig til at følge op på og behandle enhver henvisning fra de
M
øvrige medlemmer seriøst. Medlemmet forpligter sig til at melde tilbage overfor det
medlem, der har givet henvisningen med en opfølgning herpå.

5.4.

Medlemmerne er berettiget og forpligtet til at medbringe gæster til netværksmøderne.
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5.5.

Medlemmernes pligter er i øvrigt reguleret i medlemskontrakten.

5.6.

 edlemmerne forpligter sig til aktivt at bidrage på møderne og foreningens øvrige
M
arrangementer, herunder påtage sig opgaver i forbindelse med mødets/arrangementets afvikling og til at være velforberedt til møderne.
I det omfang medlemmet bidrager til Negoti Connect, med frembringelser, rådgivning, tjenesteydelser eller varer, tilhører disse Negoti Connect.

6.
6.1.

Foreningens bestyrelse
 oreningens daglige arbejde varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin
F
forretningsorden, der som minimum bør indeholde følgende:
• antal årlige møder
• punkter til behandling
• godkendelse af seneste referat

6.2.

 estyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det fornødent. Suppleanterne
B
forventes at deltage i videst muligt omfang, dog uden stemmeret.

6.3.

 estyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælB
ges for 2 år ad gangen, således at to medlemmer vælges i ulige år og 3 medlemmer
i lige år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.

6.4.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.

6.5.

Der føres et referat fra bestyrelsesmøderne.

6.6.

 estyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflerhed, men er kun beslutB
ningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.

7.	Generalforsamling
7.1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

7.2.

 rdinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden fra 1. januar til 1. feO
bruar. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og
skal indkaldes når mindst 1/3 af foreningens medlemmer anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen
af begæring herom.
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7.3.

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3
ugers varsel. Indkaldelse kan ske via foreningens hjemmeside eller pr. mail.

7.4.

 orslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes
F
til foreningens bestyrelse senest 14 dage før generalforsamlingen, og bestyrelsen
skal udsende kopi af forslaget til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

7.5.

 øde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ikke er
M
ekskluderet, og som ikke er i restance med betaling til foreningen.

7.6.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen.

7.7.

 å den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens
P
virksomhed og foreningens regnskab for det forløbne år, og budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

7.8.

 eneralforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed, medmindre
G
andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.
 fstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot et tilstedeværende medlem ønsker det.
A
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7.9.

På generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

8.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Regnskab

8.1.

 oreningens regnskabsår følger kalenderåret, dog således at første regnskabsår
F
løber fra foreningens stiftelse til 31/12 2015.

8.2.

 oreningens regnskab gennemgås af foreningens revisor, som kan udpeges blandt
F
foreningens medlemmer.
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9.

Tegning og hæftelse

9.1.

Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.

10.

Vedtægtsændring

10.1. T
 il ændring af nærværende vedtægt og til opløsning af foreningen kræves 2/3 flertal
blandt samtlige medlemmer. Opnås ikke fornødent flertal, er bestyrelsen berettiget
til at indkalde til ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsændring kan vedtages
med 2/3 flertal af de fremmødte.
10.2. I tilfælde af foreningens opløsning, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelsen af foreningens formue, samt om afvikling af eventuelle økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen er forud for vedtagelse af opløsningen forpligtet til at udarbejde
indstilling herom.
10.3. V
 ed foreningens opløsning kan foreningens formue alene overdrages til en etableret eller nystiftet forening eller fond, et selskab eller en anden juridisk enhed med
formål at fremme netværk.
Foreningens formue kan således ingensinde overdrages til foreningens medlemmer.
11.

Tvister

11.1. Enhver tvist, der udspringer af nærværende vedtægt, afgøres af byretten i Aarhus.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling.
Aarhus, den 10. marts 2016
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