Foreningen Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032
VEDTÆGTER
August 2021
§ 1.
Foreningens navn er: Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032
Dens hjemsted er Helsingør.
Foreningen er oprettet som kontingentforening, og dens virke er almennyttigt, jf. § 2 og §
11.
§ 2.
Foreningens formål er at arbejde for, at Helsingør i 2032 får titlen som Europæisk
Kulturhovedstad.
Foreningens arbejde består i en fremadrettet fokuseret indsats, der senest i 2026 skal
udmønte sig i en politisk beslutning om at ansøge om titlen, samt at der forinden er dannet
et formaliseret partnerskab mellem erhvervslivet, kommunen, foreningslivet og
kulturinstitutionerne.
Via kontingentindtægter og andre initiativer skal foreningen arbejde for, at der skabes
økonomisk grundlag for at ansætte de fornødne ressourcer, der kan sikre, at foreningens
formål opfyldes.
Foreningen samarbejder med Helsingør Kommune, nabokommuner og andre relevante
interessenter i det geografiske nærområde.
§ 3.
Medlemskab kan tegnes af virksomheder, organisationer, foreninger og selvejende
institutioner, der har adresse i Helsingør kommune, samt individuelle personer. Ved
tegning af medlemskab betales et kontingent, der fastsættes på den årlige
generalforsamling.
Der fastsættes
a) ét årskontingent for større virksomheder og organisationer med en årlig omsætning på
mere end 20 mio. kr.,

b) ét årskontingent for mindre virksomheder og organisationer samt foreninger, og
c) ét årskontingent for individuelle medlemmer.
§ 4.
Foreningen skal søge at inddrage alle relevante lokale interesser, der i bred forstand
arbejder med kultur, turisme, erhvervsformål eller uddannelse, i arbejdet.
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§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af syv personer med bredest mulig
tilknytning til det lokale miljø.
Til at bistå nedsætter bestyrelsen et advisory board, der gennem idéskabelse, kreativitet,
erfaring, netværk og rådgivning især kan styrke bestyrelsens udadrettede arbejde og
varetage repræsentative opgaver.
Bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant for Helsingør Kommune.
Kontingentgrupperne, jf. §3 pkt. a), b) og c) udpeger hver ét medlem til bestyrelsen og en
tilhørende suppleant.
Ved den stiftende generalforsamling udpeges et af disse tre medlemmer for kun et år.
De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter for disse vælges af
generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
Ved den stiftende generalforsamling udpeges to af disse fire medlemmer for kun et år.
Samtlige valg gælder i øvrigt for to år, idet fire henholdsvis tre medlemmer afgår hvert
andet år.
Genvalg kan finde sted.
§ 6.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og
fastsætter om fornødent sin forretningsorden.
Den er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer deltager.
Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Der udarbejdes skriftligt referat fra bestyrelsesmøder og fra andre besluttende møder.
Referaterne er interne, men med adgang for foreningens medlemmer.
Foreningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to
bestyrelsesmedlemmers underskrift. Aftaler der forpligter foreningen ud over en
økonomisk ramme på 100.000 kr. kræver underskrift af formand og næstformand i
forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan ansætte de fornødne ressourcer i henhold til godkendt budget.
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§ 7.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.
Medlemmerne og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens
forpligtelser. Foreningens ansvarlige kapital er de til enhver tid bogførte aktiver.
Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller anden godkendt revision.
§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle tilstedeværende medlemmer, der har betalt
forfaldne kontingenter.
Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, medmindre der forlanges skriftlig afstemning.
Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, dog jf. § 11.
§ 9.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september. Der indkaldes
til generalforsamling via e-mail til foreningens medlemmer samt ved bekendtgørelse i de
lokale blade med 21 dages varsel.
Bestyrelsen fastsætter mødetid og -sted.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger regnskab samt foreløbigt budget, herunder forslag til
fastsættelse af årskontingent.
4. Indkomne forslag.
a) fra bestyrelsen.
b) fra medlemmer.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
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En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.
§ 10.
Ændringer i foranstående vedtægt kan kun besluttes, såfremt ændringsforslaget er optaget
som selvstændigt punkt på dagsordenen.
§ 11.
Beslutning om ændring i foranstående vedtægter eller organisationens ophævelse kan kun
træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er
til stede, og hvor mindst 2/3 af deltagerne stemmer for forslaget.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, kan
bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny, ekstraordinær generalforsamling, der
afholdes inden en måned, og hvor forslaget kan endeligt vedtages med simpelt flertal,
uanset hvor mange medlemmer, der er mødt op.
Ved ophævelse af foreningen anvendes dens formue til formål, der med Helsingør
Kommunes godkendelse anvises af den siddende bestyrelse og Helsingør Kommunes
udvalg for Kultur og Turisme.

Udkast af 26. februar 2021 med tilføjelse af 18. august 2021, HON
Til vedtagelse på stiftende generalforsamling 27. september 2021
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