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§ 1  

Foreningens navn er CITY NORD og er Nørresundbys erhvervsforening. 

§ 2  

Foreningens formål er: 

• at gøre 9400 området til et stærkt lokalt fællesskab 

• at være det lokale og nære alternativ til de større shopping-områder i Aalborg 

• at indgå i en naturlig del af Aalborgs opdeling i Aalborg City og City Syd. 

• at markedsføre -og varetage medlemmernes interesser 

• at arrangere events  

§ 3  

Enhver virksomhed i 9400 eller i tilknytning hertil kan optages som medlem. 

§ 4  

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.       Indkaldelse til 

generalforsamling skal senest ske skriftligt med mindst 8 dages varsel. Forslag fra medlemmer 

der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til 

formanden senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 5  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Fremlæggelse af årsrapport med revisionsberetning 

4) Vedtagelse af budget 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6) Valg af suppleanter 

7) Evt. valg af revisor 

8) Indkomne forslag 

9) Eventuelt 
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§ 6  

Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved skriftlig                  

fuldmagt. Der kan medbringes skriftlige fuldmagter ud over egen stemme. 

§ 7  

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år.      Genvalg 

er muligt. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

§ 8  

På generalforsamlingen vedtages et forslag, hvis der er flertal for det, uanset om det er      en 

vedtægtsændring eller i tilfælde af foreningens ophør.  

§ 9  

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 3 af bestyrelsens medlemmer       

skriftligt fremsætter forslag om det eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer ønsker at 

fremsætte et skriftligt forslag til bestyrelsen med det emne der ønskes behandlet. 

§10  

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med virkning fra næstkommende 1/1-

20XX. Medlemskab ophører dog ved salg eller ophør af butik. Allerede betalt kontingent 

refunderes ikke og der kan ikke gøres krav mod foreningen. 

§11 

Kontingent for medlemmer fastsættes på generalforsamlingen og opkræves en gang årligt. 

Medlemmer kan ikke forpligtes økonomisk ud over det på generalforsamlingen vedtagne. 

Såfremt et regnskab måtte vise underskud, kan der på en efterfølgende generalforsamling 

rejses krav om regulering af det betalte beløb for det forudgående år. 

Foreningens økonomi administreres i øvrigt af bestyrelsen. 

§12 

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse som udgangspunkt. 

Godkendelse af regninger udføres af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

§14 

Enhver ændring i foreningens bestyrelse skal meddeles Erhvervsstyrelsen. 
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