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1.1 Foreningens navn er HfG – Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommune.
1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune.

2.1 Foreningens formål er at varetage og fremme de erhvervsdrivendes interesser overalt i Gentofte Kommune.

3.1 Foreningen har opdelt Gentofte Kommune i 5 bydelsområder, hvoraf nogle er dækkede af lokale foreninger.
3.2 Hvis et bydelsområde ikke er dækket af en lokal forening, kan en erhvervsdrivende, der driver virksomhed i bydelsområdet,

optages som medlem.
3.3 Hvis et bydelsområde er dækket af en lokal forening, og den erhvervsdrivende er medlem af den lokale forening, er den

erhvervsdrivende tillige automatisk medlem af HfG, forudsat den erhvervsdrivende driver virksomhed i bydelsområdet.
Erhvervsdrivende fra bydelsområdet kan ikke optages som medlemmer af HfG, med mindre de samtidig er/bliver medlem
af den lokale forening.

3.4 Som medlemmer uden stemmeret kan endvidere optages personer og interesseorganisationer – såvel fysiske som juridiske –
der måtte ønske at støtte foreningen.

3.5 I tilfælde om diskussion om grænsedragningen mellem bydelsområderne, kan foreningen indtræde som mægler mellem de
lokale foreninger.

4.1 Størrelsen af det årlige kontingent eller principperne for beregningen heraf fastlægges på den ordinære generalforsamling
for det løbende kalenderår. Indtil afholdelsen af ordinær generalforsamling kan der – uden særlig vedtagelse – opkræves
kontingent af samme størrelsesorden som i det foregående kalenderår.

4.2 De lokale foreninger forestår betalingen af kontingent til HfG for de medlemmer, som de repræsenterer. Udmålingen heraf
foretages under hensyntagen til det antal medlemmer, som den lokale forening repræsenterer, der har forretningssted i den
lokale forenings bydelsområde på tidspunktet for afholdelse af ordinær generalforsamling.

4.3 Kontingent for personer og interesseorganisationer uden stemmeret fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til omfanget
af de fælles interesser mellem HfG og medlemmet.

4.4 Opkrævningsfrekvens m.v. fastlægges af bestyrelsen.
4.5 Et medlemskab kan bringes til ophør af foreningen, hvis medlemmet, trods to skriftlige rykkere, ikke har berigtiget

restancen. Vedkommende kan ikke optages på ny som medlem af foreningen, førend restancen er betalt.
4.6 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

5.1 Bestyrelsen består af indtil 11 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
5.2 Hvert af bydelsområderne: Gentofte, Charlottenlund, Ordrup, Hellerup og Vangede indstiller to medlemmer og 2

suppleanter.
5.3 Hvis et bydelsområde er dækket af en lokal forening, jfr. punkt 3.3, forestås indstillingen af områdets

bestyrelsesmedlemmer af den lokale forening for det pågældende bydelsområde.



5.4 Hvis et bydelsområde ikke er dækket af en lokal forening, anses de to personer, der måtte have størst opbakning blandt
bydelens medlemmer, for at være indstillet til bestyrelsen. Personer, der måtte ønske at blive indstillet til bestyrelsen, kan –
udover at møde op på generalforsamlingen – tillige meddele deres kandidatur til foreningen senest 2 dage inden
generalforsamlingen.
Evt. kampvalg om, hvem der skal indstilles, må afgøres ved simpel afstemning blandt de fremmødte fra bydelen. Ved denne
afstemning kan der, uanset punkt 6.4., stemmes pr. fuldmagt.

5.5 Valgperioden er 2 år. Hvert år foretages nyvalg af ét bestyrelsesmedlem (og suppleant for samme) for hvert bydelsområde.
5.6 Som valgbar til bestyrelsen er alene de af foreningens medlemmer, der måtte have et forretningssted i den bydel, der

forestår indstillingen.
5.7 Bestyrelsen forestår selv sin konstituering, herunder valg af formand, næstformand og kasserer.

Når der er sket valg af bestyrelsesformand, så indtræder suppleanten for den valgte bestyrelsesformand automatisk som
bestyrelsesmedlem.

5.8 Bestyrelsesformanden og evt. kasserer kan vederlægges for sin arbejdsindsats. Størrelsen af vederlaget forhandles i givet
fald mellem vedkommende og den øvrige bestyrelse og skal tages op en gang årligt i forbindelse med konstitueringen.

5.9 Et medlem af bestyrelsen udtræder automatisk og erstattes af et andet bestyrelsesmedlem fra samme bydelsområde, hvis
vedkommendes forretning i bydelsområdet lukkes, eller hvis vedkommendes medlemskab af foreningen i øvrigt måtte
ophøre. I den udstrækning, at der er valgt en suppleant for det udtrådte bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i den
resterende valgperiode. Hvis der ikke måtte være valgt en suppleant, eller suppleanten måtte være forhindret i at indtræde,
så sker der først nyvalg på den førstkommende generalforsamling.

5.10 Bestyrelsen forestår foreningens overordnede ledelse og repræsenterer foreningen udadtil.
5.11 Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

5.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.

6.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj. Indkaldelse skal foretages med mindst 4 ugers varsel. Samtidig
med indkaldelsen skal der udsendes en dagsorden for den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen og dagsorden kan
fremsendes ved elektronisk post.

6.2 Forslag, som medlemmerne måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være tilstillet bestyrelsen senest
14 dage før generalforsamlingen.

6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Orienterende beretning om Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommunes velgørende fond.
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for året.
6. Behandling af eventuelle forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor samt suppleant.
9. Eventuelt.

6.4 Medlemmerne har én og kun én stemme pr. forretningsenhed i Gentofte Kommune, som der betales kontingent for. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt, jfr. dog punkt 5.4.

6.5 Skriftlig afstemning foretages, hvis det forlanges af mindst 10 medlemmer, eller hvis dirigenten finder det hensigtsmæssigt.
6.6 Til ændring af foreningens vedtægter, eller til vedtagelse af foreningens opløsning, kræves at mindst 1/3 af samtlige

stemmer er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
6.7 Hvis en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der indkaldes til

en ny generalforsamling med varsel på ikke under 8 dage, og på denne nye generalforsamling kan beslutningen da tages
med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antallet af repræsenterede stemmer.

6.8 Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis kræves af bestyrelsen, revisor eller af mindst 25 medlemmer.
Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling forestås af bestyrelsen.
Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel og skal udsendes senest 3 uger efter den udløsende begivenhed.

7.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.

8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
8.2 Foreningens regnskaber revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, der ikke behøver at være revisoruddannet.

9.1 Bestyrelsen kan med simpelt flertal beslutte at ekskludere et medlem.

10.1 Opløses foreningen skal foreningens midler tilfalde Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommunes velgørende fond.
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