
Navn og hjemsted 
 

§l 
 

Foreningens navn er 

ERHVERVS- OG NDUSTRIFORENINGEN HELSINGØR  
Dens hjemsted er Helsingør Kommune 

 

Foreningens formåI 
 

§2 
 

Det er foreningens formål at virke for udviklingen af håndværk 
og industri, samt støtte samarbejdet mellem disse indbyrdes 
og med andre erhvervsgrene i Helsingør og omegn i 
bestræbelserne på at sikre en løbende udvikling afden lokale 
erhvervsskuktur i overensstemmelse med områdets ffsiske 
ressourcer. 
Dette skal bl.a. søges opnået ved at: 
 

A  Bistå foreningens medlemmer på bedste måde til  
     at fremme deres erhverv. 
 

B   Så vidt det er muligt at være medlemmerne behjælpelige, 
med at øge afsætningen af deres produkter og 
tjenesteydelser 
 

C Understøtte unge håndværkere og teknikeres         

videreuddannelse i Danmark og udlandet. 

 

D  Støtte bestræbelserne for at de lokale 
erhvervsuddannelser løbende føres à jour med 

erhvervslivets behov. 
 

E  Sprede oplysning om de teknologiske, økonomiske og 
sociale strømme, der rører sig nationalt og internationalt 
samt vurdere den betydning disse strømme kan få for 
erhvervsstrukturen og beskæftigelsessituationen i 
Helsingør-området 

 

F  Arrangere temamøder i foreningens lokaler. 
 
 



G  At sørge for de midler, som modtages  fra Varelotteriet 
bliver delt ud til værdigt trængende i.h.t. Varelotteriets 
formålsparagraf. 

. 

§3 
 

For at sikre at foreningens hovedvirksomhed altid kan ledes 
i den i § 2 angivne retning er det bestemt, at: 
 

A   mindst 1/2 af bestyrelsens medlemmer skal være enten 
håndværkere med selvstændig virksomhed eller i en dertil 
svarende stilling, industridrivende eller teknikere, som er 
eller har været i praktisk virksomhed at øge afsætningen af 
deres produkter og tjenesteydelser 

 
B  der i det årlige budget reserveres passende beløb til: 

 
     I    afholdelse af foredrag 

     II   understøttelse a fvidereuddannelse 

     III  rejseunderstøttelser 
     IV  Støtte til erhvervsfremmende tiltag 
 
 

Foreningens medlemmer 
 

§4 
 

Enhver, der er fyldt I 8 år og som har tilknytning til 
erhvervslivet kan optages som medlem af foreningen. 
Medlemskab skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af 
foreningens bestyrelse. 

 

§5 
 

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et 
år af gangen, og betales forud en gang årligt. 
Såfremt et medlem er i restance en uge inden den ordinære 
generalforsamling, så er medlemmet udelukket fra at stemme. 
Såfremt kontingentet ikke er betalt endeligt inden 1. juni, så 
medfører dette eksklusion af foreningen. Senere genoptagelse 
i foreningen kan kun finde sted efter betaling af  de forfaldne 
restancer. 

 



§6 
 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst en 
måmeds varsel til en l. januar. 
 

§7 
 
Foreningen stiller sine lokaler til medlemmernes rådighed 
Bestyrelsen er bereftiget til at afkræve et rimeligt vederlag 
herfor, nar dette skønnes nødvendigt, ligesom bestyrelsen kan 
opstille særlige regler for benyttelsen. 
 
 

Bestyrelsen 
 

§8 
 

Foreningens bestyrelse bestar afhøjst 12 og mindst 6 
medlemmer, og skal være sammensat efter bestemmelserne   
i § 3 pkt. A. 
 

§9 
 

Valget til bestyrelsen gælder for en periode på 3 ar, således 
at der på hvert års ordinære generalforsamling afgår 
respektive vælges hvad der svarer til l/3 af bestyrelsens 
medlemmer. 
Desuden vælges på hvert års ordinære generalforsamling 
mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for et år af 
gangen. 
Genvalg kan finde sted. 
 

§10 
 

Såfremt et medlem af bestyrelsen udgår i et års løb, kan 
bestyrelsen indkalde en af de valgte suppleanter efter eget 
valg til at indtræde i den afgåede medlems sted. I så fald sker 
dette for samme funktionstid, som var gældende for det 
udgåede medlem. 
Såfremt der udgår flere medlemmer end der findes 
suppleanter til eller såfremt suppleanterne ikke er villige til at 
indtræde, skal bestyrelsen være berettiget til selv at supplere 
bestyrelsen i fornødent omfang. De derved indtrådte 



medlemmer er på valg ved først kommende ordinære 
generalforsamling. 
 

§11 
 

På først afholdte bestyrelsesmøde efter afholdt 
generalforsamling vælger bestyrelsen en formand, 
næstformand, kasserer og sekretær, samt nedsætter stående 
udvalg efter behov 
 

§12 
 

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det 
nødvendigt, eller såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer 
forlanger det, og der føres en særlig protokol over 
bestyrelsens forhandlinger. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af dens medlemmer 
er tilstede. Alle afgørelser sker ved almindelig flertalsafgørelse. 
 

§13 
 

Bestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til at antage lønnet 
medhjælp i fornødent omfang. 

 
 

Generalforsamlingen 
 

§14 
 

Generalforsamlinger afholdes i Helsingør Kommune, og 
indkaldes med mindst 14 og højst 30 dages varsel ved brev 
eller e-mail til samtlige medlemmer. 

 
§l5 

 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 
udgangen af april måned, og skal mindst indeholde følgende 
dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. bestyrelsens beretning 
3. forelæggelse af det reviderede regnskab og balance med 
    revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse. 



4. fastsættelse af kontingent 
5. indkomne forslag 
6. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
7. valg af revisor 
8. eventuelt 
 
Forslag til behandling under punkt 5 skal være bestyrelsen i 
hænde senest inden udgangen af februar måned. 
 

§16 
 

Ethvert medlem af foreningen er stemmeberettiget på 
generalforsamlingen. 
Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt. 
 

§17 
 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning 
på en generalforsamling eller efter bestyrelsens beslutning. 
Derudover skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, 
når mindst l0% af medlemmerne har ytret ønske herom. 
Indkaldelse skal finde senest 1 måned efter ønske herom er 
kommet bestyrelsen i hænde. 
 

§18 
 

Såvel den ordinære som den ekstraordinære 
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde. 
 

 
Tegningsret 

 
§l9 

 
Foreningen tegnes af formanden og 2 medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Der kan meddeles prokura. 
 
 

 
 
 
 



Revision 
 

§20 
 

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen 
valgt statsautoriseret eller registreret revisor, samt af en af 
generalforsamlingen blandt medlemmerne valgt revisor 
 
 

Regnskab 
 

§21 
 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
 

Industriforeningen for 
Helsingør og Omegns Hjælpefond 

 

§22 
 

Det af foreningen i 1904 oprettede fond til legater bestyres 
af foreningens bestyrelse. Dets midler skal til enhver tid være 
adskilt fra foreningens midler og der skal føres særskilt 
regnskab. 
Uddeling af legater efter fondets bestemmelser sker efter 
beslutning i foreningens bestyrelse. 
 
 

Foreningens opløsning 
 

§23 
 

Beslutning om foreningens opløsning skal for at være 
gældende vedtages på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger. 
 

 
 
 
 



§24 
 

Er beslutning om opløsning vedtaget efter § 23 skal 
foreningens midler anvendes i form af legater til fremme af 
industri og håndværk i Helsingør, navnlig håndværkeres 
uddannelse og rejser i ind- og udland. 
Disse legaters bestyrelse overlades til Helsingør Kommunes 
byråd. 
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 21. april 2015. 


