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VORES IKAST
1.
Navn og hjemsted
1.1

Foreningens navn er’Vores Ikast”.

1.2

Foreningen er oprindeligt stiftet den 26. februar 1941.

1.3

Foreningens hjemsted er Ikast-Brande Kommune.

2.
Formål
2.1

Foreningens formål er
at være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i
Ikast, være talerør og styrke samarbejdet mellem de mange aktører i by
en,
at udvikle og markedsføre Ikast som en attraktiv og aktiv by inden for han
del, erhverv, kultur og fritidsaktiviteter.
at repræsentere medlemmernes fælles interesser og synspunkter overfor
borgere, offentlige myndigheder og lignende, herunder at deltage aktivt i
den offentlige debat i det omfang, at man som aktiv debattør og forhand
lingspartner kan varetage medlemmernes fælles interesser.
at fremme forståelsen og samarbejdet mellem foreningens medlemmer, så
Ikast fremstår som en attraktiv by for såvel borgere, handel, erhvervsliv,
kultur, fritidsklubber og foreninger.
—

3.
Medlemmer
3.1

Som medlem af foreningen kan optages følgende, forudsat deres aktivitet
drives i Ikast-området (primært postnr. 7430):
Enhver erhvervsdrivende uanset om erhvervsaktiviteten drives i personligt
regi, selskabsform, fond eller forening.
—

Enhver ikke-erhvervsdrivende fond eller forening, som varetager kulturelle in
teresser og enhver fond eller forening, som tilbyder fritidsaktiviteter for Ikast’s
borgere.
3.2

Ansøgning om medlemskab sker ved henvendelse til Foreningens bestyrel
se, og Foreningens bestyrelse træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger op
fylder betingelserne for medlemskab.

3.3

Udmeldelse af foreningen finder sted med mindst 14 dages skriftligt varsel til
udgangen af et regnskabsår.

3.4

Såfremt et medlem ophører med at drive sine aktiviteter i Ikast-området, op
hører medlemsskabet dog samtidigt hermed.

3.5

Eventuelt indbetalt kontingent refunderes ikke.

3.6

En erhverver af den udtrædendes aktivitet kan dog på begæring indtræde i
medlemsskabet.

4.
Medlemskategorier
4.1

Foreningens medlemmer inddeles i følgende medlemskategorier:
a.

Detail hvorved forståes en hver virksomhed, der driver virksomhed
med detailbutik og lignende.

b.

Erhverv enhver som driver erhvervsvirksomhed
virksomheden drives.

c.

En hver som driver aktiviteter med sport, kultur, kunst og foreningsliv
uanset formen som aktiviteten drives i.

—

—

—

uanset formen hvori
—

5.
Eksklusion af medlemmer
5.1

Eksklusion af medlemmer sker efter bestyrelsens beslutning, når et medlem
er i restance med mere end 6 måneders medlemsbidrag.

5.2

Har medlemmet efter udløbet af 6 måneders fristen ikke senest 14 dage efter
påkrav betalt restancen, kan medlemmet ekskluderes. Medlemmet kan ikke

på ny optages forinden restancen er betalt.
5.3

Bestyrelsen kan i øvrigt, når den finder det påkrævet, ekskludere et medlem
af foreningen.

5.4

Det ekskluderede medlem har ret til at få eksklusionen prøvet på førstkom
mende generalforsamling. Afgørelsen på generalforsamlingen sker ved sim
pelt stemmeflertal, og afgørelsen heraf er endelig og inappellabel.

6.
Generalforsamling
6.1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2

Ordinære generalforsamlinger afholdes i hvert års 1. kvartal i Ikast by. Ind
kaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden sker mindst 14
dage inden generalforsamlingens afholdelse ved indrykkelse af annonce i lo
kal avis og ved fremsendelse af meddelelse direkte til foreningens medlem
mer.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Formandens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt budget til
generalforsamlingens godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af en suppleant for disse
Valg af revisor samt eventuelt valg af revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

6.3

Forslag, der i øvrigt ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til
foreningens formand og skal være denne i hænde senest 1 uge efter indkal
delsen til generalforsamlingen.

6.4

Alle aktive medlemmer uanset medlemskategori, som ikke er i kontingent
restance har stemmeret med hver 1 stemme.
—

Til valg af de 4 bestyrelsesmedlemmer, hvor de 4 faste udvalg i henhold til
punkt 10.3 hver har indstillet en kandidat, er det kun medlemmer, der henhø
rer under det pågældende udvalg, som har stemmeret.
6.5

Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Et stemmeberettiget medlem
kan skriftlig meddele andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på gene
ralforsamlingen. Et medlem kan kun medbringe en fuldmagt.

6.6

Alene foreningens medlemmer samt de af bestyrelsen indbudte gæster og
pressen har ret til at deltage i generalforsamlingen.

7.
Generalforsamlingens ledelse
7.1

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

8.
Ekstraordinær generalforsamling
8.1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 2/3 af bestyrelsesmed
lemmerne, revisor eller mindst 10% af foreningens stemmeberettigede med
lemmer fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af
de forslag, der ønskes behandlet.

8.2

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest I måned efter, at
bestyrelsen har modtaget anmodningen.

8.3

I øvrigt sker indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling efter de
for den ordinære generalforsamling gældende regler, ligesom reglerne om
ordinær generalforsamling i øvrigt finder anvendelse.

9.
Medlemskontingent
9.1

Bestyrelsen fastsætter det årlige medlemskontingent.

9.2

Kontingent består af et grundkontingent samt et tillægskontingent, som er
individuel for medlemskategorier, geografisk placering og kan være forskellig
indenfor de enkelte med lemskategorier.

9.3

Bestyrelsen kan ikke hæve tillægskontingentet med mere end 15 % i forhold
til, hvad det har været det foregående år.

9.4

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for opkrævning af kontingentet.

10.
Bestyrelse
10.1

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 6-9 medlemmer.

10.2

3 af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen. 2 medlemmer
er på valg i ulige år og I medlem er på valg i lige år.

10.3

Hvert af udvalgene 1- 4 indstiller senest I uge før generalforsamlingen en
kandidat til medlem af bestyrelsen, der repræsenterer de medlemmer, som
udvalgene repræsenterer.
Hvis et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer et udvalg udtræder af besty
relsen i utide, vælger det siddende udvalg en suppleant indtil næste ordinære

generalforsamling.
I perioden fra ændringen af vedtægterne og indtil først kommende ordinære
generalforsamling fortsætter den siddende bestyrelse, hvis et bestyrelses
medlem, der herefter får en udvalgsformandspost trækker sig fra bestyrelsen,
vælger bestyrelsen selv et nyt medlem af bestyrelsen, der så også beklæder
udvalgsformandsposten indtil næste ordinære generalforsamling.
10.4

Som medlem af bestyrelsen efter punkt 10.2 og 10.3 kan alene udpeges
medlemmer af foreningen.

10.5

Foreningen Strøgcentret Ikast og Ikast-Brande Kommune har hver ret, men
ikke pligt, til at udpege et medlem af bestyrelsen.

10.6

For såvel generalforsamlingsvalgte som udpegede bestyrelsesmedlemmer
gælder, at der er en 2-årig valgperiode.

10.7

Genvalg og genudpegning kan finde sted.

10.8

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og se
kretær.

10.9

Bestyrelsen afholder møde så ofte som formanden, eller 4 medlemmer af
bestyrelsen ønsker det.

10.10 Generalforsamlingen vælger hvert år mellem medlemmerne en suppleant til
bestyrelsen. Suppleanten er suppleant for de medlemmer af bestyrelsen, der
er valgt i henhold til punkt 10.2.
10.11

Formanden leder forhandlinger ved bestyrelsesmøder.

10.12

Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmeme skal være tilstede for at be
slutninger kan træffes.

10.13

Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt stemmeflerhed.

10.14 Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
10.15

Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at der er en sammenhæng mellem op
krævning af kontingent og de aktiviteter og opgaver, som kontingentet benyt
tes til.

10.16

Bestyrelsen kan oprette en støtteklub. Bestyrelsen fastsætter selv reglerne
for optagelse og eventuel kontingent for personer, som optages i støtteklub
ben.

11.
Regnskab og revision
11.1

Kasseren fører foreningens regnskaber i overensstemmelse med god regn-

skabsskik, s~ledes at det giver et retvisende billede af foreningens økonomi
ske resultat, dens aktiver og passiver. Kassereren forelægger regnskabet og
et budget på generalforsamlingen samt besvare spørgsmål vedrørende
regnskabet fra foreningens medlemmer, der herefter tager stilling til godken
delse af regnskab og budget.
11.2

Kassereren fører endvidere en medlemsliste og sørger for opkrævning af
kontingent samt for betaling af foreningens udgifter. Der skal ske revision af
regnskabet. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvorvidt regnskabet
skal revideres af en intern eller en ekstern revisor.

11.3

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

12.
Tegningsregel
12.1

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

12.2

Beslutninger om optagelse af lån kræver tilslutning fra den samlede bestyrel
se.

13.
Daglig drift
13.1

Til varetagelse af den daglige drift i foreningen kan bestyrelsen ansætte en
daglig leder (vores chef), ligesom bestyrelsen i fornøden omfang kan ansæt
te andet administrativt personale.

13.2

Den daglige leder referer direkte til bestyrelsesformanden.

14.
Hæftelser
14.1

Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

14.2

Ingen medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

15.
Udvalg
15.1

Der nedsættes følgende faste udvalg, og de af hvert enkelt udvalg udpegede
bestyrelsesmedlemmer er formand for udvalgene.
Udvalg 1

Ikast City, hvorved forstås en virksomhed, der driver virk
somhed ved detailbutik og lignende i det geografiske områ
de, der er dækket af Strøget, Østergade og Vestergade
umiddelbart ud for Strøget, Rådhusstræde samt Møllegade.

Udvalg 2

Udvalg 3
Udvalg 4

Ikast Vest, hvorved forstås en virksomhed, der driver virk
somhed ved detailbutik og lignende i det geografiske områ
de, der er beliggende vest for Thomas Poulsens Alle og
Stensbjerg Alle.
Erhverv og øvrig detailbutik (detailbutikker som ikke ligger
indenfor udvalg 1 eller 2’s område)
Sport- og kulturudvalg, hvorved forstås enhver ikkeerhvervsdrivende fond eller forening, som varetager kulturel
le interesser og enhver fond eller forening, som tilbyder fri
tidsaktiviteter for Ikast’s borgere.

15.2

Formanden for det enkelte udvalg bestemmer hvor mange medlemmer, der
skal være i udvalget, samt hvem der skal sidde i udvalget. Formanden er for
pligtet til at sikre, at der er en bred repræsentation blandt medlemmerne in
den for den enkelte kategori, som udvalget dækker.

15.3

Som medlem af udvalg kan alene udpeges personer, der er medlem af for
eningen.

15.4

Udvalgene har til opgave at skabe aktiviteter i overensstemmelse med for
eningens formål.

15.5

Udvalget bestemmer selv hvor mange møder de holder, men er forpligtet til,
at der mindst en gang årligt afholdes et møde for alle foreningens medlem
mer.

16.
Vedtægtsændringer
16.1

Ændring af vedtægterne kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalfor
samling.

16.2

For vedtagelsen kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er tilstede på gene
ralforsamling, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændrin
gen.

16.3

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig som følge af, at der
ikke er mødt 1/3 af medlemmerne, men 2/3 af de mødte stemmeberettigede
medlemmer har stemt for ændringsforslaget, indkalder bestyrelsen med 14
dages varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling, der træffer afgørelse
om vedtægtsændringen ved simpelt flertal uden hensyn til det mødte antal
medlemmer.

17.
Foreningens opløsning
17.1

Opløsning af foreningen kan kun ske på en alene med dette formål indvarslet
ekstraordinær generalforsamling. Spørgsmålet om opløsning af foreningen
afgøres ved kvalificeret stemmeflertal, således at foreningen kun kan oplø

ses, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer og mindst 3/4 af de på general
forsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer for opløsningen.
17.2

Såfremt det nødvendige antal medlemmer ikke er mødt på generalforsamlin
gen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stem
meflertal er afgørende.

17.3

Foreningens midler skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse
med foreningens formål efter generalforsamlingens nærmere endelige be
slutning.
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