VEDTÆGTER
FOR
FORENINGEN

innovationSilkeborg
(Almindelig ikke-erhvervsdrivende foreningen)

1.

Formål m.m.

1.1

Foreningens navn er innovationSilkeborg.

1.2

Foreningen er hjemmehørende i Silkeborg Kommune.

1.3

Foreningens formål er:
”at øge innovationen hos Silkeborg Kommune og virksomhederne i området”
Herunder, blandt andet, at:
-

2.

gøre det nemmere for private, offentlige og halvoffentlige aktører at udvikle og
teste værdiskabende løsninger på tværs
skabe rum for innovation – og dermed bidrage til lokal vækst og beskæftigelse
markere Silkeborg Kommune som et sted, hvor innovation og særligt
samarbejdsdrevet innovation er på dagsordenen

Foreningens oprettelse og omfang

2.1

Foreningen er oprettet i henhold til stiftelsesmøde afholdt den 27. Juni 2016.

2.2

Som medlem af foreningen kan optages alle firmaer, foreninger, organisationer,
institutioner samt borgere i Silkeborg Kommune. Optagelse af medlemmer, der ikke er
hjemmehørende i Silkeborg Kommune, kan ske efter godkendelse i foreningens
bestyrelse.

2.3

Et foreningsmedlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen, hvilket skal ske
skriftligt til foreningens kasserer. Udmeldelse skal ske med minimum 1 måneds varsel
til et kalenderårs udløb. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

2.4

Bestyrelsen kan nægte optagelse som medlem, og et medlem kan ligeledes udelukkes
af foreningen, hvis medlemmet ikke arbedjer for foreningens interesser. Den
pågældende aktør er herefter berettiget til at få forholdet afgjort på den
førstkommende generalforsamling, hvor bestyrelsens beslutning kun er gyldig, hvis
den godkendes med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

3.

Kontingent

3.1

Foreningens midler tilvejebringes gennem kontingent fra medlemmerne samt tilskud
fra Silkeborg Kommune m.m. Medlemskontingentets størrelse vedtages på den årlige
generalforsamling.

3.2

Kontingentet opkræves én gang årligt efter afholdelse af den årlige generalforsamling,
eller i forbindelse med indmeldelse.
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3.3

Ved kontingentrestance er bestyrelsen berettiget til efter afgivelse af skriftligt påkrav
at ekskludere et medlem, såfremt restancen ikke er betalt senest 14 dage efter
modtagelsen af påkrav om betaling. Eksklusion fritager ikke medlemmet for påkravet.

3.4

Stemmeret på generalforsamling har alle medlemmer med én stemme hver. Et
medlems stemmeret suspenderes, hvis medlemmet er i restance med betaling af
kontingent.

3.5

Første års kontingent er fastsat ved etableringen af foreningen.

4.

Ordinær generalforsamling

4.1

Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.

4.2

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. punkt 8.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

4.3

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være indleveret til formanden for foreningen innovationSilkeborg senest 20 dage inden
generalforsamlingens afholdelse.

5.
5.1

6.
6.1

7.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring af mindst 5 medlemmer af
bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 20 % af det samlede medlemstal.
Begæringen skal angive de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen
Generalforsamlinger indkaldes ved mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel
med angivelse af dagsorden.

Afstemning

7.1

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. På generalforsamlingen kan
stemmes ved fuldmagt. Dog kan ingen som fuldmægtig for andre afgive flere end 3
stemmer.

7.2

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal. Dog kræves til
ændring af vedtægterne, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer vedtager forslaget, og
at ændringsforslaget er fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før
generalforsamlingen.

7.3

Ændringer af vedtægterne skal godkendes af Silkeborg Kommune.

7.4

Angående opløsning henvises til punkt 12.
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8.
8.1

Bestyrelsen
Bestyrelsen for innovationSilkeborg består af 7 medlemmer, der udpeges således:
a. 5 medlemmer vælges i forbindelse med generalforsamlingen
Besyrelsen kan, efterfølgende og ved enighed, supplere sig selv med op til to
medlemmer, såfremt bestyrelsen vurderer det nødvendigt, for at sikre tilstrækkelig
[1] specialviden indenfor innovation og/eller drift af innovationsmiljøer eller [2]
repræsentanter til at sikre lokal forankring og synlighed.
b. Kommunaldirektøren fra Silkeborg Kommune
c. Direktøren fra erhvervSilkeborg

8.2

De i punkt 8.1.a. nævnte medlemmer udpeges med virkning for 2 år ad gangen.
a. Såfremt bestyrelsen, jf punkt 8.1.a, supplere sig selv, udpeges disse
bestyrelsesmedlemmer med virkning for 1 år ad gangen.

8.3

Af de i punkt 8.1.a. nævnte medlemmer er 2 medlemmer på valg det første år, og 3
øvrige medlemmer på valg andet år, således at der sikres kontinuitet i bestyrelsens
arbejde.
De i punkt 8.1.b. og 8.1.c nævnte medlemmer er faste medlemmer af bestyrelsen.

8.4

Bestyrelsesformanden vælges blandt de i punkt 8.1.a. udpegede medlemmer.
Formanden kan ikke være de i pkt. 8.1.b og 8.1.c nævnte personer.

8.5

I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand, og fastsætter
en forretningsorden for sit virke.

8.6

Bestyrelsen afholder møde så ofte, forholdene kræver det, dog mindst 4 gange årligt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

8.7

Bestyrelsen fastsætter lønnen for og foretager ansættelse og afskedigelse af
innovationchefen. Innovationschefen skal varetage den daglige ledelse af foreningen.
Innovationschefen indstiller og bestyrelsesformanden godkender løn- og lønændringer
på øvrige medarbejdere.

9.

Tegningsregler

9.1

InnovationSilkeborg tegnes af formanden og chefen for InnovationSilkeborg i forening.

9.2

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue.

9.3

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlige
hæftelser.

9.4

Innovationschefen kan ikke uden bestyrelsens godkendelse foretage dispositioner af
usædvanlig karakter. Innovationschefen kan ligeledes ikke købe eller sælge fast
ejendom eller optage lån eller på anden måde gældsætte foreningen uden
bestyrelsens godkendelse.

10.

Budget og regnskab

10.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

10.2

Hvert år udarbejdes et budgetforslag for det kommende år til godkendelse af
bestyrelsen.
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10.3

Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor, der skal være
statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

10.4

Det reviderede regnskabet skal foreligge senest 1. marts, hvorefter det forelægges til
bestyrelsens godkendelse og underskrift.

11.

Opløsning

11.1

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger, der skal
afholdes med mindst 5 ugers mellemrum. Det kræves, at beslutning om opløsning
godkendes på hver generalforsamling af mindst 2/3 af de mødte.

11.2

Med samme majoritet træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af
innovationSilkeborgs formue, som skal anvendes på en måde, der så vidt muligt er i
overensstemmelse med formålsbestemmelsen i punkt 1.3og som kan godkendes af
Silkeborg Kommune.

Således vedtaget på stiftelsesmøde den 27. Juni 2016

