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Navn og hjemsted: 

§1. 

SMVaalborg - Aalborg Haandværkerforening er stiftet den 29. november 1848. 

Foreningens navn er SMVaalborg med binavn Aalborg Haandværkerforening, erhvervspoli-
tisk forening for små og mellemstore virksomheder. 

Foreningens hjemsted er Aalborg. 

 

Formål: 

§2. 

SMVaalborg - Aalborg Haandværkerforening har til formål: 

• At omfatte alle i området virkende laug og foreninger med håndværksmæs-
sig/industriel tilknytning eller karakter, og at fremme den tværfaglige forstå-
else og samarbejde. 

• At tale håndværkets og den mindre industris sag overfor regioner og kommu-
nale myndigheder, institutioner og organisationer i den hensigt at værne om 
de håndværkskulturelle værdier. 

• At varetage den tværfaglige information ved gennemførelse af møder, foredrag, 
debatter og andre faglige og kulturelle aktiviteter. 

• At varetage og støtte medlemmers sociale og kulturelle aktiviteter. 

• At støtte den håndværksmæssige uddannelse og anerkende vel aflagte prøver. 

• At administrere foreningens legatmidler. 

 

Medlemmer: 

§3. 

Som medlem af SMVaalborg - Aalborg Haandværkerforening kan optages: 

• Enhver borger kan optages som kulturmedlem. 

• Enhver håndværker-/industrivirksomhed. 

• Håndværkerlaug og mesterforeninger. 

 

Det vil sige: 

• Personer med en efter bestyrelsens skøn overbevisende tilknytning til håndværket og 
dets organisationer og almene virke. 

• Virksomheder og organisationers overordnede funktionærer, hvis stilling efter be-
styrelsens skøn er af en sådan karakter, at det berettiger til et medlemskab. 

• Virksomheder og organisationer, som efter bestyrelsens skøn har tilknytning til hånd-
værket og dets almindelige virksomhed. 

• Ny optagelser offentliggøres på foreningens hjemmeside eller blad. Indsigelse imod 
ansøgninger om optagelse skal senest 14 dage efter bekendtgørelse skriftlig stiles til 
bestyrelsen og indeholde begrundelse for indsigelsen. 
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• Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen efter samråd med repræsentantska-
bet. 

 

Udmeldelse og eksklusion: 

§4. 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretariatet. Udmeldelse sker med 3 måne-
ders varsel. 

Et medlem kan, af bestyrelsen, ekskluderes af foreningen: 

• Når et medlem, som efter bestyrelsens overbevisning ved overtrædelse af landets 
love eller på anden måde har gjort sig skyldig i vanærende handling og/eller har ska-
det foreningens interesser. Medlemmet kan kræve sagen prøvet for repræsentant-
skabet, når begæring herom er bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter eksklusio-
nen, som ikke kan indbringes for retten. 

• Når et medlem ikke betaler sit kontingent senest 14 dage efter skriftlig påmindelse, 
kan medlemskabet slettes. 

• Betales restancen, kan medlemmet på ny optages. 

 

Kontingent: 

§5. 

De til SMVaalborg - Aalborg Haandværkerforening knyttede laug, mesterforeningen, indu-
strivirksomheder og handelsvirksomheder samt individuelle medlemmer betaler et kontin-
gent, som årligt fastsættes af bestyrelsen og meddeles generalforsamlingen. 

Æresmedlemmer betaler intet kontingent. 

 

Generalforsamlingen: 

§6. 

Generalforsamlingen er SMVaalborg - Aalborg Haandværkerforening højeste myndighed. 

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. 

Indvarsling til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse i foreningens medlemsblad el-
ler i den lokale presse med mindst 14 dages varsel. 

Dagsorden skal fremgår af indvarslingen. 

 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende emner: 

1) Valg af dirigent. 

2) Beretning af formanden om foreningens virksomhed. 

3) Godkendelse af det reviderede regnskab, samt orientering om kontingent. 

4) Behandling af indkomne forslag. 

5) Valg til bestyrelsen. 

6) Valg af én suppleant til bestyrelsen. 
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7) Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet. 

8) Meddelelse om indstilling af personskifte blandt delegerede repræsentanter. 

9) Valg af revisor. 

10) Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde se-
nest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsendes rettidigt modtagne forslag, 
som skal behandles på generalforsamlingen. Disse vil desuden også fremgå af opslag på 
hjemmesiden. 

Stemmeret kan kun udøves af fremmødte og ikke ved fuldmagt. 

Hvor vedtægterne ikke udtrykker andet, træffes beslutningerne ved almindelig stemmefler-
tal blandt de fremmødte medlemmer. 

Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Dog kan skriftlig afstemning finde sted, når 
dirigenten eller 10 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. 

Fremkommer der på generalforsamlingen ændringsforslag, afgør dirigenten, hvorvidt 
disse kan betragtes som ændringsforslag og nyde fremme som sådanne. 

Når en organisation, virksomhed, individuelle medlemmer og lignende møder til generalfor-
samlingen, har disse hver alene én stemme. 

Kun én person fra hver medlemsvirksomhed er valgbar til bestyrelsen og repræsentantska-
bet 

 

Ekstraordinær generalforsamling: 

§7. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når 1/3 af 
repræsentantskabet, eller 1/10 af medlemmerne forlanger det. 

Begæring om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling fremsendes til sekretaria-
tet med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal herefter udsendes senest 14 dage ef-
ter modtagelse af begæringen herom. 

Indvarslingen sker som ved ordinær generalforsamling. 

Reglerne for den ekstraordinære generalforsamlings ledelse (dirigent) og afstemninger er 
identisk med de regler, som er gældende for den ordinære generalforsamling. 

 

Bestyrelsen: 

§8. 

SMVaalborg - Aalborg Haandværkerforening ledes af en bestyrelse på 5 - 7  medlemmer 
inkl. formanden. 

Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes den bredest mulige repræsentation. 
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Funktionstiden for såvel formand som bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Efter tur afgår der 
således det første år 3 (henholdsvis 2 )  medlemmer og det følgende år resten af bestyrel-
sen. 

Genvalg kan finde sted. 

For at komme i betragtning til bestyrelsesvalg må indstilling være bestyrelsen i hænde se-
nest 8 dage før generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

 

Formandens ansvar og myndighed: 

§9. 

Formanden har den daglige overordnede ledelse af foreningen og er overfor bestyrelsen 
ansvarlig for, at den ledes i overensstemmelse med egne vedtægter og beslutninger og 
myndighedernes eventuelle krav. 

Formanden kontrollerer foreningens funktioner og er forpligtet til at påse, at regnskabet fø-
res på en betryggende måde. 

Formanden er derfor berettiget til at tage enhver bestemmelse, han anser for øjeblikkelig 
nødvendig af hensyn til foreningens tarv. 

Formanden har tegningsret for foreningen. 

Trufne afgørelser og indgåede aftaler af principiel eller væsentlig betydning for foreningen, 
forelægges i førstkommende bestyrelsesmøde. Formanden fører forsædet for bestyrelses-
møder.  

I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme afgørende, i dennes 
fravær næstformandens. 

 

Bestyrelsens ansvar og myndighed: 

§ 10. 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle anliggender. Ingen, som ikke råder over sit bo, 
kan vælges til bestyrelsen. 

Ud over de bestemmelser, der er angivet i foreningens vedtægter, fastsætter bestyrelsen 
selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af foreningens midler, der skal være anbragt på 
betryggende måde, idet der tages rimeligt hensyn til sikkerhed og renteafkast. Foreningens 
formue skal indskrives på foreningens navn i kreditforening eller i et pengeinstitut. 

Bestyrelsen kan ikke disponere over foreningens formue (fælles fonden) uden godkendelse 
fra generalforsamlingen. Dog kan bestyrelsen disponere over foreningens indtægter hidrø-
rende fra medlemskontingent, renteafkast af formue m.v. til afholdelse af de til foreningens 
drift nødvendige udgifter i overensstemmelse med foreningens formål. 

Bestyrelsen antager og afskediger foreningens eventuelle medarbejdere og fastsætter dis-
ses arbejdsområdet. 

Næstformanden fungerer i formandens forfald og indtræder da helt og holdent i dennes ret-
tigheder og forpligtelser. 
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Formanden, eller i dennes forfald næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, 
det anses for nødvendigt. Der skal dog mindst holdes 4 bestyrelsesmøder årligt. 

Når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det, skal der indkaldes til bestyrelses-
møde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt yderligere 3 
medlemmer er til stede. 

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol ved generalforsam-
linger, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder. 

Når et bestyrelsesmedlem af en eller anden grund afgår, forinden hans funktionstid er udlø-
bet, skal den valgte suppleant indkaldes. Denne indtræder i den afgåendes plads indtil først 
kommende ordinære generalforsamling med hensyn til funktionstid. 

 

Repræsentantskabet: 

§11. 

Repræsentantskabet er et stående udvalg, der på eget initiativ eller på kommissorium fra 
bestyrelsen behandler emner af betydning for Aalborg Haandværkerforenings position som 
erhvervspolitisk forening. Repræsentantskabets medlemmer medvirker som eksponent for 
medlemsdemokratiet til at styrke foreningens forankring i medlemskredsen, til at synliggøre 
foreningens virke og skabe tilgang af ny medlemmer. 

Til repræsentantskabet udpeger følgende medlemmer: 

1. Ethvert laug og enhver mesterforening, med kollektivt medlemskab af foreningen 
som betaler det på den ordinære generalforsamling vedtagne laugs/mesterforenings 
kontingent, udpeger ét medlem til repræsentantskabet. 

2. Aalborg Haandværker-sangforening udpeger ét medlem. 

3. SMVaalborg - Aalborg Handværkerforenings generalforsamling vælger to medlem-
mer og to suppleanter. 

De delegerede medlemmer består normalt af oldermand/formænd for de tilsluttede laug/ 
foreninger. 

Funktionstiden for hvert enkelt repræsentantskabsmedlem er 2 år, med mulighed for gen-
udpegning/genvalg. 

Ingen, som ikke råder over sit bo, kan vælges til repræsentantskabet. 

Suppleanter indtræder i repræsentantskabet for generalforsamlingsvalgte medlemmer, der 
afgår forinden funktionstidens udløb. De indtræder i de afgåendes pladser indtil førstkom-
mende ordinære generalforsamling. 

Repræsentantskabsmøder afholdes som minimum 2 gange årligt, i marts og november må-
ned, men skal i øvrigt indkaldes på begæring af et flertal af repræsentantskabet eller Aal-
borg Haandværkerforenings bestyrelse. 

Indkaldelsen udsendes senest 14 dage efter modtagelsen af en begæring om afholdelse af 
et repræsentantskabsmøde. 

På det første møde efter generalforsamlingen vælger repræsentantskabet af sin midte en 
ordfører og en stedfortræder for denne, og fastlægger sin forretningsorden. 

På mødet i marts orienteres repræsentantskabet om foreningens regnskab og budget og 
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forelægges eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Efterfølgende indstiller repræsentant-
skabet til generalforsamlingens vedtagelse/forkastelse. 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal ske skriftlig eller pr. mail med mindst 1 uges 
varsel til hvert medlem af repræsentantskabet. Dagsorden medsendes. 

Hvis repræsentantskabet ønsker det, indkaldes Aalborg Haandværkerforenings bestyrelse 
til at deltage i repræsentantskabsmøder, dog uden stemmeret. 

Indkaldelsen bekendtgøres endvidere på foreningens hjemmeside.  

Hvor vedtægterne ikke udtrykker andet, er repræsentantskabet beslutningsdygtigt, når 
mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer er til stede. 

Hvor vedtægterne ikke udtrykker andet, afgøres beslutningerne ved simpel stemmeflertal. 

 

Hæftelsesbestemmelse: 

§12. 

For Aalborg Haandværkerforenings forpligtelser hæfter alene SMVaalborg - Aalborg 
Haandværkerforening formue. 

 

Stiftelsesdag, aktiviteter: 

§13. 

Foreningen festligholder mindst hvert 5. år sin stiftelsesdag i den uge hvor datoen den 29. 
november indgår. Desuden afholdes der efter bestyrelsens nærmere bestemmelser med-
lemsaktiviteter, debatmøder, kurser og lignende. 

 

Udvalg: 

§14. 

Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg, i hvilket såvel bestyrelses-
medlemmer som repræsentantskabsmedlemmer kan have sæde. 

Bestyrelsen meddeler ethvert udvalg dets kommissorium. 

Udvalgene kan, om det findes fornødent og efter bestyrelsens godkendelse, supplere sig 
med sagkyndige udenfor medlemskredsen. 

Udvalgene holder kontinuerligt bestyrelsen underrettet om deres arbejde. En årlig beretning 
tilsendes bestyrelsen i god tid forud for den årlige generalforsamling af hensyn til den i § 6 
fastsatte årsberetning. 

 

Aalborg Haandværkerforeninqs Fond: 

§15. 

Bestyrelsen for Aalborg Haandværkerforening administrerer  
Aalborg Haandværkerforenings Fond i overensstemmelse med fundatsen. 
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Vedtægts ændringer: 

§16. 

Forslag til vedtægtsændringer vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsam-
ling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

 

Foreningens opløsning: 

§17. 

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves en generalforsamlingsbeslutning, hvor 
mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede, og vedtagelse skal ske med mindst 
¾  flertal af de afgivne stemmer. 

Vedtages forslaget med ¾ flertal, men uden at mindst halvdelen af medlemmerne har væ-
ret til stede, sammenkaldes senest 14 dage efter til ekstraordinær generalforsamling.  

Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig til foreningens opløsning uanset de stem-
mendes antal, og afgørelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. 

Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig til foreningens opløsning uanset de stem-
mendes antal, og afgørelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. 

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes efter bestyrelsens og 
generalforsamlingens nærmere bestemmelse i overensstemmelse med § 2. 

 

Ikrafttræden: 

§18. 

Disse vedtægter for SMVaalborg - Aalborg Haandværkerforening træder i kraft umiddelbart 
efter vedtagelsen på den ordinære generalforsamling: 

• Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 22. marts 1897 og generalforsamlingerne 
den 1. juni s.å. og den 16. marts 1905. 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 5. marts 1920 og vedtaget på generalfor-
samlingen den 17. marts s.å. 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 19. november 1937 og vedtaget på general-
forsamlingen den 23. november s.å. 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 13. november 1950 og vedtaget på general-
forsamlingen den 22. november s.å. 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 18. november 1955 og vedtaget på general-
forsamlingen den 24. november s.å. 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 21. november 1969 og vedtaget på general-
forsamlingen den 1. december s.å. 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 2. november 1976 og vedtaget på general-
forsamlingen den 9. december s.å. 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 13. marts 1986 og vedtaget på generalfor-
samlingen den 17. april s.å. 

• Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 26. juni 1986 og vedtaget på ekstraordi-
nær generalforsamling den 26. juni s.å. 



SMVaalborg - Aalborg Haandværkerforening 

 

Side 9 af 9 
 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 7. oktober 1987 og vedtaget på generalfor-
samlingen den 13. april 1988. 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 26. april 1995 og vedtaget på generalfor-
samlingen den 26. april s.å. 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 11. april 2007 og vedtaget på generalfor-
samlingen den 11. april s.å. 

• Ændret på repræsentantskabsmødet den 29. marts 2017 og vedtaget på generalfor-
samlingen den 26. april s.å. 

• Ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 30. januar 2019 

 


