VEDTÆGTER FOR
Detail-forum
MMM’s netværk for inspiration og viden

§ 1. Navn og adresse

Detail-forum, Rødovre Centrum 2, DK-2610 Rødovre. Foreningen
har to binavne: MMM Klubben og MMM’s netværk for
inspiration og viden.

§ 2. Formål

Netværket har sit udspring i MMM Klubben, som blev stiftet i 1963
inspireret af dansk deltagelse i MMM (Modern Merchandising
Methods) seminarer i Dayton, USA.
Netværket har til formål at orientere medlemmerne om erfaringer i
detailhandelen i ind- og udland. Medlemmerne får ligeledes
mulighed for at udveksle synspunkter og erfaringer indenfor
netværkets rammer. Dette mål skal nås ved udsendelsen af et
medlemsblad ”Orientering”, gennemførelse af medlemsmøder,
virksomhedsbesøg og studierejser.

§ 3. Medlemskab

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner eller firmaer. Et
firmamedlemskab giver mulighed for op til 5 navngivne personer.
Der kan tegnes flere firmamedlemskaber af samme firma.
Medlemskabet erhverves efter skriftlig begæring, men bestyrelsen
afgør til enhver tid om en sådan begæring kan imødekommes.
Alle nye medlemmer får udleveret klubbens vedtægter. Det årlige
medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen. Medlemskabet ophører ved et medlems
skriftlige opsigelse til sekretariatet senest 3 måneder før
regnskabsårets ophør, samt ved manglende kontingentindbetaling
efter skriftligt påkrav.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted i 1. kvartal hvert år med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning om årets virksomhed.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen og udsendelse af regnskab skal
ske mindst 14 dage før den fastsatte tid for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal finde sted én gang om året. Ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes på begæring af bestyrelsen eller
mindst 1/5 af medlemmerne. En sådan begæring fra medlemmerne
må indsendes skriftligt til bestyrelsen.
Netværkets beslutninger afgøres ved almindeligt flertal på generalforsamlingen. Kun tilstedeværende medlemmer er stemmeberettigede. Fraværende medlemmer kan dog stemme pr. fuldmagt.
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Netværket kan kun opløses, hvis ¾ af samtlige medlemmer stemmer
derfor. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal
der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dagsorden:
”Opløsning af Detail-forum”, hvor almindeligt stemmeflertal er
afgørende. Samtidig udnævner generalforsamlingen en likvidator,
der i samarbejde med Dansk Erhverv eller en tilsvarende
organisation skal sikre, at eventuelle aktiver stilles til rådighed for
unges uddannelse i detailhandelen.

§ 5. Bestyrelse

Netværkets bestyrelse består af 5 – 9 medlemmer:
1 formand
1 næstformand
1 kasserer
2 - 6 andre bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år på den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Sekretariatet ansættes af bestyrelsen.
2 – 5 af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. Genvalg er dog
tilladt. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før tiden, erstattes
vedkommende af et nyt bestyrelsesmedlem, som skal anerkendes
på den første ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen indkaldes af formanden med angivelse af dagsorden.
Denne indkaldelse skal ske mindst 2 gange om året, eller når mindst
2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Der føres protokol ved hvert bestyrelsesmøde, og denne
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Formanden er berettiget til at handle på netværkets vegne i sager,
som ikke tåler udsættelse, men må ved førstkommende
bestyrelsesmøde aflægge beretning om sagen.

§ 6. Regnskab - revision Regnskabsåret er kalenderåret.
Revision af netværkets regnskab foretages af en af bestyrelsen
uafhængig, kompetent person, der udpeges af bestyrelsen.

§ 7. Vedtægtsændringer Forslag til ændring af netværkets vedtægter kan kun vedtages, hvis
mindst ¾ af medlemmerne, tilstedeværende eller ved fuldmagt, på
en generalforsamling stemmer derfor. Såfremt generalforsamlingen
ikke er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med 14 dages varsel. Her vil almindeligt
stemmeflertal være afgørende.
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Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne
senest 14 dage før en generalforsamling.
Rødovre, den 27. januar 2010

Vedtaget den 6. april 2010
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