
 
 

 

 

 
 
 
 
Vedtægter for foreningen Gladsaxe Erhvervsby 

1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Gladsaxe Erhvervsby og foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. 

2 Formål 

Foreningens formål er at udvikle og drive et stærkt og ambitiøst erhvervspartnerskab med bæredygtighed som 
fællesnævner. Et partnerskab, som bidrager til at skabe vækst, innovation og livskvalitet for virksomheder, 
grundejere, investorer, kommunen og uddannelsesinstitutioner i Gladsaxe.  
 
Formålet realiseres ved at skabe en stærk identitet, værdifulde faglige netværk, innovative samarbejder og sociale 
fællesskaber drevet af medlemmernes interesser og engagement.   
 
Foreningens grundlag er fastlagt i disse vedtægter samt en på generalforsamlingen vedtagen forretningsplan og 
kontingentstruktur.  

3 Medlemskab 

Medlemmer af foreningen kan være ejere af virksomheder i Gladsaxe Kommune, ejendomsejere, investorer, og 
uddannelsesinstitutioner. Derudover kan aktører udenfor Gladsaxe Kommune med interesse i Gladsaxe Erhvervsby 
godkendes som medlemmer af bestyrelsen.  
 
Hvert medlem har som udgangspunkt én stemme på generalforsamlingen, med mindre andet er præciseret i 
kontingentstrukturen. 
 
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens daglige leder, med mindst 3 måneders varsel til den 31. 
december. 

4 Ledelse af foreningen 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
 
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af mindst seks og højst ni 
medlemmer. Bestyrelsen skal have en formand og en næstformand. Bestyrelsen konstituerer sig på første 
bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med 
mulighed for genvalg.  



 
 

 

 

 
Der skal sikres en bred sammensætning af bestyrelsen, således at virksomheder, grundejere 
og uddannelsesinstitutioner er repræsenteret. Gladsaxe Kommune udpeger et af 
bestyrelsesmedlemmerne fra egen organisation. 
 
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem – 
alternativt af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.  
 
Bestyrelsen kan henlægge sædvanlige, løbende og normale dispositioner/opgaver til den daglige leder af 
Erhvervsbyen inden for en økonomisk ramme på kr. 10.000 pr. transaktion, dog maksimalt kr. 50.000 indenfor hvert 
regnskabsår. 
 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver, ligesom bestyrelsen har ansvar for eventuelt 
ansat personale i foreningen.  
 
Bestyrelsen beslutter selv, hvornår der afholdes møder. Beretning, regnskab og budget skal være godkendt af 
bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen arbejder ud fra en af generalforsamlingen vedtaget forretningsplan.  Forretningsplan skal angive 
foreningens aktiviteter.  
 
Forretningsplanens varighed vedtages på generalforsamlingen. Såfremt der er behov for at revidere/ændre 
forretningsplanen i planperioden kan bestyrelsen fremlægge forslag hertil på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling. 

4.1 Årsberetning 

Formanden fremlægger en beretning om årets aktiviteter på den ordinære generalforsamling og fremlægger 
forretningsplanen. 

4.2 Regnskab og budget 

Revisor assisterer med udarbejdelse af foreningens regnskab, fremlægger regnskab for det forgangne år og forslag til 
budget for indeværende år på den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskabsår er: 1. januar – 31. 
december. 

4.3 Kontingent og økonomi 

Medlemmer af foreningen betaler et årligt kontingent.  
 
Generalforsamlingen tager stilling til grundlaget for fastsættelse af kontingent samt kontingentets størrelse. Forslag 
til kontingentstruktur og -betaling for det kommende regnskabsår fremlægges af bestyrelsen, og godkendes på den 
ordinære generalforsamling.  
 
For nye medlemmer, der optages efter den 30. juni, fastsættes kontingentet for det pågældende kalenderår til 50% 
af normalkontingentet.  



 
 

 

 

 
Bestyrelsen fastlægger på grundlag af den foreslåede forretningsplan, hvordan foreningens 
midler anvendes, herunder midler som hidrører fra kontingent samt eventuelle tilskud fra 
myndigheder, fonde eller medlemmer af foreningen. Midler skal anvendes i overensstem-
melse med foreningens formål og den vedtagne forretningsplan.   

5 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeberettigede på generalforsamlingen 
er foreningens medlemmer.  
 
Generalforsamling skal indkaldes blandt foreningens medlemmer med mindst 30 dages varsel.  
 
Forslag fra medlemmerne skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
Ordinær generalforsamling: 

5.1 Ordinær generalforsamling 

 
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 

• Valg af dirigent 

• Valg af referent 

• Bestyrelsens beretning 

• Regnskab for det forløbne år til godkendelse, herunder oplysninger om evt. tilskud fra kommuner, fonde, 
m.v. samt tilskudsmidlers anvendelse 

• Budget for indeværende kalenderår, samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende 
kalenderår. 

• Forslag til- samt revision/ændring af forretningsplan   

• Behandling af indkomne forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Valg af revisor 

5.2 Ændring af vedtægter 

Ændring af foreningens vedtægter kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en 
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.  
 
Såfremt vedtagelse sker med mindst 2/3 af stemmerne på en generalforsamling, men hvor mindre end 2/3 af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret, kan vedtægterne ændres på en efterfølgende 
ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyntagen til antal fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer 



 
 

 

 

5.3 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen begærer afholdelse 
heraf, eller hvis mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer har begæret 
afholdelse heraf. 
 
Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indgives til bestyrelsen og 
skal indeholde dagsorden.  
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter 1) at bestyrelsen har modtaget begæring herom, 
eller 2) bestyrelsen har truffet beslutning herom. 
 
Som vedtaget på generalforsamlingen den xx. august 2020.  
 

 

  

 


