Vedtægter
for
Foreningen Sønderborg Vækstråd

§ 1. Navn, hjemsted
1.1.

Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd.
Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service

1.2.

Hjemstedet er Sønderborg Kommune.

§ 2. Formål
2.1.

Sønderborg Vækstråd skal bidrage til udvikling i alle erhverv ved at samle nye
og eksisterende erhvervsudviklingsaktiviteter for at accelerere vækst, skabe
flere arbejdspladser og tiltrække ny arbejdskraft til Sønderborgområdet.

2.2.

Sønderborg Vækstråd skal stå for erhvervsserviceaktiviteter og forretningsudviklingsstøtte over for iværksættere, SMV-virksomheder og initiativer, der
fremmer Sønderborgs erhvervsmæssige styrkepositioner og særlige fokusområder.

2.3.

Sønderborg Vækstråd skal bidrage til at implementere Sønderborg Kommunes kommuneplan 2017-2029 med konkrete indsatser og være baseret på en
fælles indsats mellem kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

2.4.

Sønderborg Vækstråd skal understøtte og facilitere projekt og netværksudvikling, der især er målrettet Sønderborgs erhvervsmæssige styrkepositioner og
fokusområder

2.5.

Sønderborg Vækstråd skaladministrere de offentlige og private midler, der
tilgår Sønderborg Vækstråd til opfyldelse af formålet.

2.6.

Sønderborg Vækstråd skal arbejde for at der etableres et tæt erhvervssamarbejde hen over den dansk-tyske grænse Og med det øvrige danske erhvervsfremmesystem.

2.7.

Sønderborg Vækstråd skal understøtte facilitering af Sønderborg-områdets
virksomheder, således at de på tværs af sektorer ambitiøst bidrager med
energieffektivisering og CO2-reduktioner til realisering af byrådets ProjectZero
målsætning

2.8.

Sønderborg Vækstråd skal understøtte integration af byrådets prioriterede
Verdensmål i virksomhedernes kompetence-, forretningsudvikling og kommunikation, med henblik på at positionere Sønderborg-området som et bæredygtigt og dynamisk vækstområde.

§ 3. Medlemmer
3.1.

Som medlemmer kan optages, virksomheder, organisationer eller myndigheder, der har interesse i foreningens arbejde.

§ 4. Generalforsamlingen
4.1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2.

Den årlige generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned.

4.3.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være fremsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.4.

Medlemmerne indkaldes via opslag på foreningens hjemmeside og pr. mail
med mindst 14 dages varsel.

4.5.

Dagsordenen, der udsendes af bestyrelsen til alle medlemmer med mindst 14
dages varsel, skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning og status på driften fra det forgangne kalender år til
efterretning.
3. Årsregnskab med tilhørende revisionsberetning til godkendelse.
4. Udviklingsplaner til efterretning.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.
7. Evt. fastsættelse af medlemskontingent.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt

4.6.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende
medlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme.

4.7.

Til vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt
godkendelse af Sønderborg Kommune.
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4.8.

Generalforsamlingens beslutninger protokolføres.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
5.1.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når repræsentantskab eller bestyrelse finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over
for bestyrelsen fremsætter anmodning herom med angivelse af dagsorden.

§ 6. Repræsentantskab
6.1.

Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen og fungerer som dialogpartner og rådgivende organ i form af et Advisory Board i forhold til bestyrelsen.

6.2.

Repræsentantskabet består af 27 medlemmer og vælges for et år ad gangen:
1 repræsentant fra Bitten og Mads Clausen Fonden eller Danfoss A/S
1 repræsentant fra ProjectZero
1 repræsentant fra Cleanklyngen
1 repræsentant fra Industrigruppen Sønderborg
1 repræsentant fra DI – Sønderjylland
1 repræsentant fra LO – Sønderjylland
1 repræsentant fra Sønderborg Havneselskab A/S
6 repræsentanter fra Sønderborg Kommune udpeget af og blandt Byrådets
medlemmer. Heraf skal den ene være Borgmesteren og mindst 2 skal være
fra Erhvervsudvalget og 1 fra Udvalget for kulturel og regional udvikling.
1 repræsentant fra Sønderborg Kommune i form af Kommunaldirektøren eller
erhvervschefen
1 repræsentant fra Syddansk Universitet
1 repræsentant fra EUC Syd
1 repræsentant fra Erhvervsakademi Sydvest
10 medlemmer valgt af generalforsamlingen

6.3.

Repræsentantskabet træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingen
og vælger sin næstformand samt 6 medlemmer til bestyrelsen. Sønderborgs
borgmester er født formand for repræsentantskabet, mens formanden for Foreningen Sønderborg Vækstråds bestyrelse er født næstformand.

6.4.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når over halvdelen af repræsentantskabets medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal.

6.5.

Repræsentantskabet holder møder, når formanden, bestyrelsen eller mindst
1/3 af repræsentantskabet ønsker det, dog minimum 2 gange årligt.

side 3

6.6.

Repræsentantskabet modtager løbende orientering fra bestyrelsen om Sønderborg Vækstråds aktiviteter.

§ 7. Bestyrelse
7.1.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Efter 1. januar 2018 (udløb af 1. valgperiode) består bestyrelsen af 8 medlemmer.

7.2.

Ved udløbet af 1. valgperiode vælges de 6 medlemmer af Repræsentantskabet. 2 medlemmer vælges direkte af generalforsamlingen. Højst 3 af medlemmerne må repræsentere Byrådet i Sønderborg Kommune.

7.3.

Medlemmerne vælges for en 4-årig periode, der følger den danske kommunale valgperiode. Første periode løber dog fra stiftelsen og indtil 1.1.2018. I tilfælde af at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så vælger repræsentantskabet straks et nyt medlem for den resterende periode.

7.4.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle Sønderborg Vækstråds anliggender.

7.5.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der ikke må repræsentere Sønderborg Kommune, samt en næstformand, der skal repræsentere Sønderborg
Kommune.

7.6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til
stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.7.

Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af
samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

7.8.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

7.9.

Kommunaldirektøren eller erhvervschefen fra Sønderborg Kommune kan deltage på bestyrelsesmøder som observatør.

§ 8. Direktør
8.1.

Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af
Sønderborg Vækstråd. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger,
som bestyrelsen fastsætter.
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8.2.

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne og repræsentantskabsmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens og repræsentantskabs møder.

§ 9. Tegningsregler
9.1.

Sønderborg Vækstråd tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening, subsidiært af direktøren og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

9.2.

I forbindelse med økonomiske dispositioner fastsætter bestyrelsen et internt
regelsæt, der meddeler prokura til navngivne personer.

9.3.

Optagelse af lån, indgåelse af leasingkontrakter, leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af den samlede bestyrelse og Sønderborg Kommune.

§ 10. Regnskab og revision
10.1. Sønderborg Vækstråds regnskab følger kalenderåret. Første regnskabsår

løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret. Regnskabet revideres af
Sønderborg Kommunes revision. Sønderborg Kommune stiller fri revision til
rådighed.

§ 11. Hæftelse
11.1. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 12. Vedtægtsændringer og opløsning
12.1. Til ændring af vedtægterne og/eller opløsning kræves, at mindst halvdelen af

de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer afgiver
stemme, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen/opløsningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
12.2. Vedtægtsændringer og/eller opløsning skal godkendes af Byrådet i Sønder-

borg Kommune.
12.3. Ved opløsning skal eventuel formue tilfalde de enkelte donorer i projekterne,

jf. projektaftalerne. De resterende midler tilfalder Sønderborg Kommune og
anvendes til aktiviteter i overensstemmelse med Foreningen Sønderborg
Vækstråds formål.
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§ 13. Godkendelse
13.1. Vedtægterne er godkendt og vedtaget på ordinær generalforsamling den 25.

april 2019.
Vedtægterne er godkendt af Sønderborg Kommune.
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