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VEDTÆGTER  
For Cityforeningen, City Kolding 
 

 
 
 
§ 1. Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Cityforeningen, City Kolding. Dens hjemsted er Kolding Kommune. 

 
§ 2. Formål og virke 
Foreningens formål er at samle de handlende i Kolding by indenfor eller i tilknytning til ringgadesystemet 

og markedsføre Kolding by som et samlet handelsområde til gavn for foreningens medlemmer. 
 
§ 3. Medlemsoptagelse 
Som almindelig medlem kan enhver optages, der driver erhverv i Kolding by indenfor eller i tilknytning til 

ringgadesystemet. Erhverv som ligger udenfor ringgadesystemet, kan ligeledes optages som 
støttemedlemmer.  
 
§ 4. Medlemskab 
Medlemskab er gyldigt straks kontingent er indbetalt. 
Ved et salg af butikken fortsætter medlemskabet til udgangen af kvartalet hvori overdragelsen finder 

sted og ny ejer tilbydes medlemskab i forlængelse heraf. 
Ved en lukning eller konkurs ophører medlemskabet automatisk ved udgangen af kvartalet hvor 
lukningen eller konkursen finder sted. 
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til foreningens formand og da med mindst 3 måneders 
varsel til et kalenderårs afslutning.  
  
§ 5. Stemmeregler 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes 
antal. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.  
Støttemedlemmer udenfor ringgadesystemet har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. 
 
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, dog kan et 
medlem lade sig repræsentere ved en i virksomheden ansat person ifølge skriftlig fuldmagt. Medlemmer i 
kontingentrestance har ingen stemmeret. 

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af stemmerne blandt de fremmødte. 
 
 
§ 6. Generalforsamlinger  
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal i Kolding Kommune. 
Indkaldelsen til generalforsamling kan ske enten skriftligt ved almindelig brev til hvert medlem eller via 

mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldevarslet til en 
generalforsamling er 14 dage. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen skriftligt eller via mail i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  
 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen ønsker dette og skal indkaldes, når 
mindst 15 medlemmer skriftligt eller via mail overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom – ledsaget af 
dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 8 dage efter begæringens modtagelse. Afholdelse af 

ekstraordinær generalforsamling skal herefter foretages inden 3 uger fra begæringens modtagelse.  
Enhver generalforsamling skal ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der skal påse, at der føres 
protokol over forhandlingerne. Ved generalforsamlingens afslutning underskrives protokollen af dirigenten 
og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
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§ 7. Dagsorden 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt budgetorientering for det 
kommende år. 

4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg af formand 
6. Valg af kasserer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Nedsættelse af aktivitetsudvalg 

9. Valg af revisorer 
10. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
11. Eventuelt. 

 
§ 8. Valg af bestyrelse 
Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer fortrinsvis 1 fra hver gade i Jernbanegade, Østergade, 

Helligkorsgade, Søndergade, Låsbygade, Adelgade samt en formand. Der kan max. Vælges 2 medlemmer 
fra liberale erhverv. Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig straks 
efter valget med næstformand. 
 

Efter tur afgår i ulige år formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår kasserer og 2 
bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan ske på alle poster. 
 

Foreningen tegnes i det daglige af et forretningsudvalg bestående af: formand, næstformand og kasserer 
i samarbejde med Citychefen. 
 
Foreningen ledes i det daglige af Citychefen. 
 
Bestyrelsen holder møde, når det ønskes af formanden eller 3 af bestyrelsesmedlemmerne. 
 

Formand og kasserer aflønnes med et tantieme, hvis størrelse for det indeværende år fastsættes og 
vedtages af den årlige generalforsamling. 
 
En enig bestyrelse kan på foreningens vegne optage lån og stifte kredit i et pengeinstitut. 
 
Bestyrelsen har fuldmagt til at antage en ekstern revisor. 

 

Foreningen hæfter kun med sin formue, herunder medlemmernes indbetalte kontingenter. 
 
Bestyrelsen ansætter og afskediger Citychefen samt kontorpersonale. 
 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når det skønnes, at den pågældende er uværdig som medlem 
eller ikke har indbetalt kontingent trods påkrav. En eventuel eksklusion kan indankes for den 

førstkommende generalforsamling. 
 
Udvalg kan nedsættes efter bestyrelsens skøn. 
 
En repræsentant fra Kolding Handelsråd eller anden organisation kan efter bestyrelsens afgørelse tildeles 
en observatørpost i bestyrelsen eller i diverse udvalg. 
 

§ 9. Erfagrupper 
De enkelte gader kan oprette erfagrupper efter behov, men evt. specielle interesser varetages af 
bestyrelsen ifølge vedtægterne. 
 

§ 10. Økonomi 
Foreningens økonomiske grundlag hviler på kontingent fra medlemmerne på baggrund af nærmere 

retningslinier, der udarbejdes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. 
 
Kontingentet fastsættes i henhold til en indeksregulering fra og med 1999. 
 
Kontingent opkræves kvartalsvis forud, dog således, at et på generalforsamling forhøjet kontingent først 
opkræves med virkning fra det næste kvartal. 
Al restance skal være betalt inden den 31/12. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve evt. indmeldelsesgebyr samt rykkergebyr ved for sen 
indbetaling af kontingent. 
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§ 11. Regnskab og revision 
Kassereren fører tilsyn med foreningens regnskab i samarbejde med foreningens administrations 
medarbejder. 

Regnskabet forelægges bestyrelsen i revideret stand inden generalforsamlingens afholdelse. 
Revisorerne gennemgår foreningens regnskaber grundigt og kan til enhver tid foretage uanmeldte 
kasseeftersyn. 
 
§ 12. Ophævelse 
Foreningen kan ophæves ved to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 8 
dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelse af foreningen. 

 
Hvis det besluttes af ophæve foreningen, skal der samtidig træffes beslutninger om afvikling af 
foreningens anliggender og om anvendelse af foreningens formue, enten til udsmykning af Kolding By 
eller som startkapital til en ny tilsvarende forening. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Således vedtaget på den ordinære generalforsamling onsdag den 30. marts – 2016. 

 

 

Dirigent Advokat Paul C. Jepsen 


