VEDTÆGTER for Korsør Bykontor
§1. Navn
1. Foreningens navn er "Korsør Bykontor".
§ 2. Hjemsted
2. Foreningens adresse er beliggende i Korsør by i Slagelse Kommune.
§ 3. Formål
3, Foreningens formål er:
1) at være fælles platform for "Korsør Erhvervsforening", "Korsør Turistråd", og
"Korsør Lokalråd" til fremme af fælles forståelse og fælles interesser for at
synliggøre Korsør by og opland.
2) at etablere et samarbejde mellem foreningerne, herunder at forstå og formidle bykontorets opgaver:
-Formidling af lokale aktiviteter.
-Koordinering af arrangementer – sammen med Slagelse og Skælskør og i fællesskab med relevante
organisationer i disse byer.
-Brobygning og styrkelse af netværk mellem ildsjæle, foreninger og erhvervsdrivende og Korsør borgere.
-Være "tovholder" på større arrangementer i byen.
-Service for borgere og turister.
-Samarbejde med detailchefen for Korsør Erhvervsforening om planlægning ad arrangementer.
-Understøtte udviklingen af bosætning og turisme i samarbejde med kommunen og Destination Sjælland.
-Samarbejde med valgte lokale nyhedsformidlere om synliggørelse af arrangementer.
3) at formidle information og budskaber til byens borgere og turister/gæster om arrangementer i byen og
opland.
§ 4. Medlemmer
4.1. Der kan ikke optages nye medlemmer uden enighed herom mellem Korsør
Lokalråd, Korsør Turistråd og Korsør Erhvervsforening.
§ 5. Kontingent
5.1. Der opkræves ikke kontingent.

§ 6. Ledelse/bestyrelse/bestyrelsesmøder
6.1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer.
6.2 Korsør Erhvervsforening, Korsør Turistråd og Korsør Lokalråd udpeger hver 1
medlem til bestyrelsen og evt. suppleanter.
6.3 Der vælges ikke bestyrelsessuppleanter, idet suppleanter udpeges af foreningerne som nævnt i 6.2.
6.4 Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra
ovennævnte foreninger. Generalforsamlingen er forpligtet til at følge de fremkomne indstillinger.
6.5 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen.
6.6 Genvalg kan finde sted.
6.7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
6.8 Bestyrelsen ansætter en daglig leder, der fungerer som sekretær tillige.
6.9 Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 1 bestyrelsesmedlem finder
dette fornødent, og daglig leder kan deltage i disse møder.
6.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet af bestyrelsen er mødt.
6.11 Der føres referater over bestyrelsens møder.
6.12 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
§ 7. Tegningsregel
7. Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
§ 8. Generalforsamling
8.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
8.2. Hvert medlem har 1 stemme.
8.3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
8.4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed også når det gælder
vedtægtsændringer. Afstemning kan kun ske personligt og foretages ved håndsoprækning, men skal, hvis
dirigenten eller et af medlemmerne ønsker dette, foregå skriftligt.
8.5. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgang af marts måned, og indvarsles senest 14 dage
før, ved bekendtgørelse i lokale dag- eller ugeblade eller ved information herom til medlemmerne digitalt.
8.6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal stiles til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
8.7. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af foreningens årsrapport til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent for kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.
8.8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når dette besluttes af mindst 1 bestyrelsesmedlem.
8.9. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler, som er gældende for den
ordinære generalforsamling.
8.10. Generalforsamlingens beslutninger indføres i den af bestyrelsen førte forhandlingsprotokol der
underskrives af dirigenten. Forhandlingsprotokollen skal oplæses på forlangende.
§ 9. Regnskab/revision
9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
9.2. Regnskabet for foreningen udarbejdes af foreningens revisor.
9.3. Revisionen og bestyrelsen har til enhver tid ret til at foretage uanmeldt eftersyn med henblik på at få
forelagt bilag til gennemsyn.
§ 10. Foreningens midler
10. Foreningens midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
§11. Udlodning af foreningens midler
11. Udlodning til foreningens medlemmer af foreningens formue kan ikke finde sted.
§ 12. Opløsning
12.1. Til vedtagelse om beslutning af foreningens ophør skal mindst 2/3 af medlemmerne være til stede, og
beslutningen skal være vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
12.2. Vedtages det af opløse foreningen skal generalforsamlingen samtidig med endelig vedtagelse træffe
beslutning om anvendelse af foreningens formue, der alene kan anvendes til almennyttige formål.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling.
Korsør den / 2022.

Underskrifter:

