Vedtægter for foreningen
Regional Madkultur / Gourmet
Bornholm

§

1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

§

2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:
a)
b)
c)

at promovere og fremme udviklingen af bornholmske kvalitetsfødevarer
at øge markedsføring og afsætning af bornholmske madkulturoplevelser og
fødevareprodukter
at være den bornholmske fødevarebranches fælles talerør og kontaktflade til presse,
myndigheder og relevante samarbejdspartnere

§

3. Medlemskreds- og kriterier

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver virksomhed, der opfylder foreningens krav til
medlemskab, jf. bilag 1 til nærværende vedtægter.

Stk. 2. Indmeldelse sker på baggrund af henvendelse til foreningens sekretariat og/eller bestyrelse.
Medlemskab vurderes ved først kommende møde i bestyrelsen - ud fra vedtægternes Bilag 1,
vedtægternes § 3 samt en individuel vurdering af det enkelte nye medlem. Bestyrelsen træffer på
den baggrund beslutning om medlemskab eller ej. De evt. nye medlemmer får herefter hurtigst
muligt besked.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt medlemskontingent.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretariatet 3 måneder før det nye
regnskabsårs begyndelse.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat medlemskontingent.
Stk. 5. Opdatering af foreningens reklamemateriale, guide mv. vil ske mindst en gang årligt og
vil finde sted umiddelbart efter Generalforsamlingen.
Ved denne opdatering inkorporeres eventuelle nye medlemmer. Yderligere opdatering i årets løb
vil være for medlemmets egen regning.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal og indkaldes med
mindst fire ugers varsel pr. e-mail til medlemmerne.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt
forfaldent medlemskontingent. Hver virksomhed har et mandat.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Valg af referent
Bestyrelsens beretning v/formanden
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Fastsættelse af medlemskontingent
Valg af 2/3 bestyrelsesmedlemmer og eventuelt 1-2 suppleanter
Valg af 1 revisor
Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Bestyrelsen skal sende endelig dagsorden og indkomne forslag ud til medlemmerne senest 7
dage før generalforsamling.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, og ved
håndsoprækning bortset fra vedtægtsændringer. Se §9.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg,
hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
Stk.

7.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og

skal afholdes, når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om
det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger
efter, at anmodningen er fremsendt til bestyrelsen.

§ 6. Foreningens daglige ledelse og bestyrelse

1.
Foreningens
daglige
ledelse
udgøres
af
foreningens
sekretariatschef.
Bestyrelsen er bestående af 3-5 repræsentanter blandt medlemsskaren. Bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen således: 5 bestyrelsesmedlemmer (inkl. formand) vælges for en 2-årig periode:
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlem vælges i ulige, 1 suppleant kan
vælges for en 1-årig periode. Revisor vælges hvert år. Den valgte bestyrelse kan derudover supplere
bestyrelsen med 1-2 særlige kompetence personer, samt 1 observatørpost. Særlige kompetence
personer samt observatør udpeges for en 2-årig periode.
Stk.

Bestyrelsen sammensætning skal som minimum bestå af:
2 producenter (mindst én lille og én stor)
1 spisested/restauratør
1 distributør/butik/event

Stk. 2. Sekretariatet leder sammen med bestyrelsen foreningen i overensstemmelse med nærværende

vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Sekretariatschefens og formandens rolle er i
øvrigt, at repræsentere foreningen udadtil, i formandens fravær varetages denne rolle af
næstformanden.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor

bestyrelsen blandt sine medlemmer konstituerer formand, næstformand og evt. kasserer og
sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg

og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Forretningsudvalget udgøres som
udgangspunkt af minimum formand, næstformand og sekretariatschefen.
Stk. 5. Sekretariatschefen - og i dennes fravær, formand/næstformand - indkalder og leder

bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.
Stk. 6. Sekretariatschefen disponerer sammen med forretningsudvalget eller bestyrelsen over

økonomiske beslutninger på vegne af foreningen. Sekretariatschefen kan selvstændigt træffe
beslutninger om udgifter for maksimalt kr. 50.000. Beløb herover skal involvere
forretningsudvalget eller bestyrelsen. Dette under forudsætning af, at udgiften kan holdes
indenfor budgettet.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab udarbejdes af sekretariatschefen, der tillige fører foreningens

medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af sekretariatschefen med mindre beløbet

overstiger kr. 50.000. I så fald tegner formand og næstformand foruden sekretariatschefen. Ved
optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 af fremmødte på en generalforsamling, hvor

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de

vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun findested med 2/3 af fremmødte på to hinanden følgende

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §

2 fastsatte formål eller til almennyttige formål på Bornholm. Beslutning om den konkrete
anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. marts 2018.

