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§ 1. Navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er Brønderslev Markedsforening, og den er hjemme- 

hørende i Brønderslev by i Brønderslev kommune. 

 

 

§ 2. Formål 

 

Det er foreningens formal at arrangere og afholde det årlige  

BRØNDERSLEV MARKED. 

 

Det årlige overskud skal anvendes til ungdoms- og idrætsarbejde, 

og det skal hvert år efter ansøgning uddeles til de idrætsorganisationer 

og spejderorganisationer, som er medlemsforeninger, og som deltager 

aktivt på BR0NDERSLEV MARKED. 

 

 

§ 3. Medlemskab af organisationer. 

 

Foreningen er helt selvstændig, men kan indgå i samarbejde med andre 

tilsvarende markedsorganisationer eller -foreninger om praktisk 

tilrettelæggelse af markedet. 

 

 

§ 4. Optagelse af medlemsforeninger 

 

 

Ved foreningens stiftelse indgår følgende foreninger som medlems-

foreninger i Brønderslev Markedsforening: 

 

  Borger- og Håndværkerforeningen, 

  Brønderslev Idrætsforening, 

  BI`s VENNER, 

  Brønderslev Rideklub, 

  Set. Georgs Gildet, 

  Røde Kors, 

  Brønderslev Handelsstandsforening, 

  Turistforeningen, 

  Fællesorganisationen, 

  KFUM-spejderne, 

  KFUK-spejderne, 

  FDF/FPF, 

  Det danske Spejderkorps, 

  Danske baptisters Spejderkorps. 

Andre foreninger kan efter ansøgning optages med generalforsamlingens 

godkendelse. 
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Samtlige ovennævnte foreninger har ved stiftelsen af Brønderslev 

Markedsforening en naturlig ret til at fortsætte deres hidtidige 

aktiviteter på BRØNDERSLEV MARKED i uændret form. 

 

 

 

§ 5. Kontingent 

 

Kontingentet for medlemsforeningerne fastsættes pa den årlige 

generalforsamling. 

 

 

§ 6. Udmeldelse og udelukkelse af medlemsforeninger. 

 

 

En medlemsforening, der ønsker at udmelde sig af markedsforeningen, 

skal udmelde sig skriftligt senest ved den årlige generalforsamling 

i november måned med virkning fra den 1. januar. 

 

En medlemsforening, der ikke efterlever foreningens formål, kan af 

markedsudvalget indstilles til udelukkelse. 

En udelukkelse skal godkendes af generalforsamlingen. 

 

§ 7. Ordinær generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes i november måned og indkaldes med foreløbig 

dagsorden med 4 ugers varsel i dagspressen og/eller på Markedsforeningens 

hjemmeside. 

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, 

skal være tilstillet markedsudvalget senest 3 uger før general- 

forsamlingen. 

 

Endelig dagsorden skal tilstilles medlemsforeningerne skriftligt 

senest 2 uger før den ordinære generalforsamling, og den skal omfatte 

følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af optagelse af nye foreninger. 
3. Markedsudvalgets beretning for det forløbne år. 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt 
5. budget for det kommende år. 
6. Indkomne forslag. 
7. Godkendelse af fordeling af det evt. overskud. 
8. Fastsættelse af kontingent. 
9. Valg af formand. 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 
11. Valg af revisorer og 1 suppleant. 
12. Eventuelt. 
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§ 8. Ekstraordinær generalforsamling. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af 

markedsudvalget og skal afholdes, såfremt mindst en tredjedel af 

de stemmeberettigede foreninger fremsætter skriftligt ønske herom 

overfor markedsudvalget med angivelse af forhandlingsemne eller forslag. 

 

En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af 

markedsudvalget senest 3 uger efter, at ovenstående ønske er modtaget. 

 

Indkaldelsen skal ske skriftligt og indkaldelsesvarslet er 2 uger. 

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v. 

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. 

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. 

 

Stemmeret har alle medlemsforeninger, som ikke er i kontingentrestance, 

og som er repræsenteret på generalforsamlingen. 

Hver forening har en stemme. 

 

Alle afgørelser i henhold til dagsordenen vedtages med almindeligt 

stemmeflertal. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget. 

 

Også personvalg afgøres med almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne 

lige, foretages der omvalg, indtil stemmeflertal er opnået. 

 

Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal, jfr. § 13. 

 

Valg af et ikke-fremmødt medlem til markedsudvalget kan kun finde 

sted, såfremt vedkommende er forhindret og skriftligt har indvilget 

i at modtage valg. 

 

Dirigenten fastsætter afstemningsmåden, men denne er skriftlig, såfremt 

blot en af de stemmeberettigede foreninger kræver dette. 

 

§ 10. Markedsudvalget. 

 

Foreningens dag1ige 1ede1se forestås af en bestyre1se pa 7 med1emmer 

og ka1des markedsudva1get. 

 

Udva1gsmed1emmerne vælges for en periode på 2 år, så1edes at formanden 

og 3 udva1gsmed1emmer afgår i u1ige år og de 3 øvrige med1emmer afgår de 

1ige år. 

 

Genvalg kan finde sted. 

 

Kun med1emmer over 18 år fra de stemmeberettigede foreninger er va1gbare 

til markedsudva1get. 

 

Markedsudva1get konstituerer sig se1v med næstformand, sekretær og 

kasserer. 
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Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 udvalgsmedlemmer. 

Markedsudvalget kan nedsætte udvalg ti1 at bistå sig i det daglige 

arbejde. Formanden for disse udvalg ska1 være med1em af markedsudvalget, 

og disse udva1g står direkte ti1 ansvar over for markedsudva1get. 

 

Markedsudva1get afgør, hvor mange tivo1ier, krote1te, boder, pølsevogne 

m.v., der må opsti11es på p1adsen, dog således at de "Stiftende 

medlemsforeninger" kan fortsætte deres aktiviteter i uændret 

form jfr. § 4. 
 

Over markedsudva1gets møder og genera1forsam1inger føres en protokol. 

 

§ 11. Regnskab. 

 

Foreningens regnskabsår er fra 1/11 – 31/10. 

 

Driftsregnskab og status fore1ægges forsynet med påtegning af revisorerne 

på den ordinære genera1forsamling ti1 godkende1se. 

 

Endvidere fore1ægges budget for det kommende regnskabsår. 

 

For foreningens forp1igte1ser hæfter kun foreningens formue og ikke 

de enke1te med1emsforeninger. 

 

§ 12. Revision. 

 

Revisorerne vælges på genera1forsam1ingen så1edes at den ene afgår 

de 1ige år og den anden de u1ige år. 

 

Suppleanten vælges for en periode på 1 år. 

 

Revisorerne ska1 gennemgå det sam1ede regnskab og påse, at beho1dningerne 

er til stede. 

 

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. 

 

§ 13. Vedtægtsændringer. 

 

Fors1ag ti1 vedtægtsændringer kan vedtages på enhver lov1igt indvars1et 

ordinær e11er ekstraordinær genera1forsamling. 

 

Vedtage1sen kræver dog et f1erta1 pa 2/3 af de afgivne stemmer for 

fors1aget. 

 

§14. Foreningens opløsning. 

 

Fors1ag om ophæve1se af foreningen ska1 vedtages på to på hinanden 

følgende ordinære e11er ekstraordinære genera1forsam1inger med 

mindst 1 måneds me11emrum. 

Fors1aget ska1 ved begge afstemninger opnå et f1erta1 på mindst 

3/4 af de afgivne stemmer. Der kræves i begge tilfælde skrift1ig 

afstemning. 
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Foreningens formue og værdier kan ikke de1es me1lem med1emsforeningerne, 

men ska1 anvendes til det almennyttige formal. som fremgår 

af § 2. 
 

Dette spørgsmål afgøres med almindeligt flertal. 

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget med ændringer i § 7, omhandlende 

fremgangsmåden til indkaldelse af generalforsamling fremadrettet, på den 

ordinære generalforsamling 

i Brønderslev den 22. november 2018. 

 

 

_________________    __________________ 

                          Referent                            Dirigent  

 

 

_________________________________________        ___________________________________________ 

 Formand    Næstformand 

 

 

Udskrift fra referat fra generalforsamlingen 22/11 – 2018. 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Markedsudvalget foreslår vedtægternes paragraf 7, første afsnit suppleret med: 

"og/eller på Markedsforeningens hjemmeside" 

Herefter vil paragraf 7 lyde: 

"Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes i november måned og indkaldes med angivelse af foreløbig dagsorden med 4 

ugers varsel i dagspressen og/eller på Markedforeningens hjemmeside" 

Forslaget blev vedtaget. 


