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Vedtægter for Randers Cityforening 2015 

 

§ 1. Foreningens navn   

Foreningens navn er RANDERS CITY FORENING – i 

forkortet form ”Randers City”. 

Foreningens hjemsted er Randers kommune. 

Foreningen er en sammenslutning af detailforretninger, 

samt serviceorganer i City med sammenfaldende 

interesser. 

 

§ 2. Foreningens formål  

Foreningens formål er at arbejde for fremme af 

medlemmernes og dermed foreningens 

erhvervsinteresser. 

 

§ 3. Medlemskab   

Som medlemmer af foreningen kan optages 

detailforretninger samt servicevirksomheder med 

forretningsadresse indenfor Randers City, som 

afgrænset på bilag 1, bykort over Randers. 

Medlemmerne inddeles i følgende 7 medlemsgrupper, 

idet gruppe 6 omfatter de nævnte virksomheder 

uanset antallet af medarbejdere: 

Gruppe 0:  Støttemedlemmer uden for City 

Gruppe 1a: 1,0 – 1,5 fuldtidsansatte inkl. chef 

Gruppe 1:  2,0 -   3  - 

Gruppe 2:  3,5 -   6 - 

Gruppe 3:  6,5 - 10 -  

Gruppe 4: 10,5 - 25 -  

Gruppe 5: 25,5 -  -  

Gruppe 6: Apoteker, automobilvirksomheder, 

biografer, forsikringsselskaber, liberale erhverv, 

organisationer, pengeinstitutter, realkredit- 

institutter, restauranter, tankstationer, øl og  

vinstuer. 

Gruppe 7: Sponsorater 

Lærlinge/elever og deltidsansatte beregnes  

som 0,5 fuldtidsmedarbejdere. 

Ændrede regler for inddelingen af medlemmerne 

og overgang fra en gruppe til en anden kan 

vedtages med simpel majoritet på generalforsamlingen. 

 

§ 4. Generalforsamlingen  

Generalforsamlingen er foreningens øverste 

myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én 

gang årligt i marts.  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når 

bestyrelsen ønsker dette, og skal indkaldes, når 

mindst 15 medlemmer overfor bestyrelsen skriftlig 

fremsætter ønske herom, ledsaget af dagsorden. 

Indkaldelse skal ske senest en uge efter 

begæringens modtagelse til afholdelse af 

generalforsamlingen inden 3 uger fra modtagelsen. 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftlig ved 

almindeligt brev eller pr. mail til hvert enkelt medlem. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for 

generalforsamlingen. 

Indkaldelsesvarslet til en generalforsamling er 14 

dage. 

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. 

Der kan ikke stemmes ifølge fuldmagt. Dog kan et 

medlem lade sig repræsentere ved en i virksomheden 

ansat person ifølge skriftlig fuldmagt. 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt 

dirigent, der skal påse, at der over  

forhandlingerne føres protokol, som ved hvert mødes 

afslutning underskrives af dirigenten og af de 

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.  

 

§ 5. Vedtægtsændringer 

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på 

en generalforsamling, hvor dette er sat på som punkt. 

Vedtægtsændringer kan vedtages ved simpelt 

stemmeflertal på generalforsamlingen. 

 

§ 6. Generalforsamlingens dagsorden  

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal 

indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede 

regnskab til godkendelse samt 

budgetorientering for kommende år 

4. Vedtagelse af aktivitetsbidragenes størrelse 

for det kommende år 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 

6. Valg af 1 revisor 

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller 

medlemmer 

8. Eventuelt. 

 

§ 7. Bestyrelsen  

Foreningens daglige ledelse foretages af en bestyrelse 

på 7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 

2 år ad gangen. Samtidig vælger generalforsamlingen 2 

suppleanter og 1 revisor. 

 Hvert år afgår 3 respektive 4 

bestyrelsesmedlemmer. På alle poster kan 

genvalg ske. 

 Bestyrelsen konstituerer sig straks efter sit 

valg med formand, næstformand og kasserer. 

 Bestyrelsen fastsætter og godkender sin egen 

forretningsorden. 

 Bestyrelsen holder møde, når det ønskes af 

formand eller 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 Bestyrelsen er ulønnet, men kan antage 

lønnet medhjælp. 
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 En enig bestyrelse kan optage lån eller stifte 

kassekredit i et pengeinstitut. 

Tegningsregel: 

Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen samt 

yderligere i forening med 1 bestyrelsesmedlem. 

 

§ 8. Regnskab  

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet 

skal senest en uge før den ordinære generalforsamling 

foreligge skriftligt, underskrevet af bestyrelsen og 

revisor. Regnskabet skal godkendes af 

generalforsamlingen. 

 

§ 9. Foreningens opløsning  

Dersom en generalforsamling beslutter foreningens 

opløsning, vil der samtidig være at træffe bestemmelse 

af foreningens anliggender og om anvendelse af 

foreningens formue. Til beslutning om foreningens 

opløsning kræves, at mindst halvdelen af foreningens 

medlemmer har givet møde på en generalforsamling 

indkaldt alene med dette punkt på dagsordenen, og at 

forslaget om ophævelse vedtages med mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer. 

Skulle på en generalforsamling, indkaldt med 

foreningens ophævelse på dagsordenen, ikke være 

mødt halvdelen af foreningens samtlige medlemmer, 

foretages afstemningen blandt de tilstedeværende 

medlemmer. Vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne 

stemmer, indkalder bestyrelsen straks til en ny 

generalforsamling og med samme dagsorden, og på 

denne nye generalforsamling kan forslaget endeligt 

vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor 

mange medlemmer, der har givet møde. 

 

 

§ 10. Kontingent  

Hvert medlem betaler et aktivitetsbidrag som 

opkræves kvartalsvis forud. 

Beslutninger om bidragets størrelse vedtages på 

generalforsamlingen med simpel majoritet, idet 

generalforsamlingen fastsætter et grundbeløb pr. 

kvartal. En enig bestyrelse kan iværksætte en 

hvervekampagne, hvor der i en periode tilbydes nedsat 

kontingentbetaling for nye medlemmer. 

Bidraget skal herefter betales således: 

Gruppe 1a: betaler det af generalforsamlingen 

vedtagne grundbeløb x ½ 

Gruppe 0, 1b og 6:  betaler det af 

generalforsamlingen vedtagne grundbeløb 

Gruppe 2: betaler det af generalforsamlingen 

vedtagne grundbeløb x 2 

Gruppe 3: betaler det af generalforsamlingen 

vedtagne grundbeløb x 3,6 

Gruppe 4: betaler det af generalforsamlingen 

vedtagne grundbeløb x 5 

Gruppe 5: betaler det af generalforsamlingen 

vedtagne grundbeløb x 8 

Gruppe 7: betaler de individuelt aftalte beløb i 

henhold til udformede sponsorater. 

Til samtlige bidrag lægges merværdiafgift efter de til 

enhver tid gældende satser. 

Det kvartalsvise aktivitetsbidrag indbetales til et af 

bestyrelsen valgt pengeinstitut. 

Aktivitetsbidraget forudsættes anvendt til 

salgsfremmende og kundeskabende fremstød til støtte 

for detailhandelen i Randers City. 

 

§ 11. Aktiviteter  

Randers Cityforening forpligter sig til at prioritere en 

aktiv markedsføring højt. 

Det er obligatorisk at deltage i fællesaktiviteter, der er 

vedtaget på generalforsamlingen eller af bestyrelsen. 

Starttidspunktet for de fastsatte fællesaktiviteter skal 

ubetinget overholdes. ”Randers Cityforening” 

tilstræber at forestå 10-15 markedsføringstiltag årligt. 

Ved udsendelse af avis besluttes dækningsområde og 

udgivelsestidspunktet af bestyrelsen. Den 

redaktionelle tekst udgør mindst 20 % og det 

tilstræbes, at hvert nummer indeholder minimum 24 

sider. 

 

§ 12. Kundepolitik  

En vedtagen kundepolitik skal efterleves, således at 

den kan anvendes i den fælles markedsføring. 

Randers City Forening giver kunderne ret til bytte 

eller returnering af varer inden 8 dage efter købet 

mod aflevering af kvittering, forudsat at varen er 

ubrugt og ikke specielt tilvirket. Såfremt der på 

generalforsamlingen eller på bestyrelsesmøder træffes 

beslutning om andre serviceydelser, er alle forpligtet 

heraf. 

 

§ 13. Logo  

Alle ”Randers City” forretninger forventes at anvende 

”Citybomærket” i deres annoncer samt på 

forretningsfacader.  

 

§ 14. Hæftelse  

Forretningerne hæfter solidarisk for foreningens 

forpligtelser indenfor den gruppe de tilhører, dog at 

hæftelsen er maksimeret til et beløb svarende til 

kvartalsbidraget x 2. 

Bestyrelsen kan ikke træffe økonomiske dispositioner, 

der binder medlemmerne udover det vedtagne 

budget. Fravigelser kræver godkendelse på en 

generalforsamling. 

 

§ 15. Udmeldelse og eksklusion  

Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders 

skriftlig varsel til en 1. januar. 

Såfremt et medlem væsentlig overtræder foreningens 

vedtægter, kan der på en generalforsamling træffes 

beslutning om eksklusion af medlemmet. 

Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem, 

som er i restance med bidrag, jfr. vedtægterne § 9. 

 

§ 16. Randers Handelsråd  
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Randers Cityforening er medstifter af Foreningen 

Randers Handelsråd og deltager i Handelsrådets 

aktiviteter i henhold til de for Handelsrådet til enhver 

tid gældende vedtægter. 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 

12. oktober 1989 og ændret på generalforsamlingen 

marts 2007. Ændret på generalforsamlingen 30. 

september 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


